
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.eib.com.pl 

 

Chełm ża: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SZPITALA 

POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY 

Numer ogłoszenia: 240644 - 2013; data zamieszczenia : 24.06.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szpital Powiatowy Sp. z o.o. , ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-

pomorskie, tel. 56 675 22 55, faks 56 675 25 54. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.szpitalchelmza.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Sp. z o.o.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE 

SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży w poniższym 

zakresie:Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku, Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 

osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia.. 

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających przewidzianych w art. 67 ust.1 pkt 6) 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca powienien wykazać, że: jest uprawniony do uczestnictwa w obrocie prawnym na 

podstawie odrębnych przepisów, prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 

maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. 

zmianami), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia. Ocena 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia, nie 

spełnia. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca powinien dyponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. są w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję 

w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację oraz że dysponują odpowiednim 

zapleczem personalnym w postaci co najmniej jednego likwidatora szkód majątkowych. Ocena 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia, nie 

spełnia. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca powinien dyponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. są w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję 

w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację oraz że dysponują odpowiednim 

zapleczem personalnym w postaci co najmniej jednego likwidatora szkód majątkowych. Ocena 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia, nie 

spełnia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca powinien wykazać, posiada, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o 

Strona 2 z 5

2013-06-24http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=240644&rok=20...



działalności ubezpieczeniowej, na dzień 31.03.2013 roku wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, posiada, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 

maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 31.03.2013 roku wskaźnik pokrycia 

marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%. Ocena spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia, nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
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2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty 

rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 

złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru zmian istotnych. Zamawiający przewiduje możliwość 

istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty (w tym w 

szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy ubezpieczenia), w przypadku gdy 

wystąpi:zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter 

działalności Zamawiającego stosunków umownych, która wpływa na ubezpieczenia zawarte w ramach 

niniejszej umowy,zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej 

umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego. Zmiana 

postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.eib.com.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Kancelaria EIB S.A. ul. 

Jęczmienna 21, 87-100 Toruń. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  05.07.2013 

godzina 11:45, miejsce: Kancelaria EIB S.A. ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 
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Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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