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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Adres pocztowy: ul. Szpitalna 40

Miejscowość: Czeladź

Kod NUTS: PL22

Kod pocztowy: 41-250

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: pracownicy Działu Zamówień Publicznych i Umów

E-mail: przetargi@pzzoz.bedzin.pl

Tel.: +48 322651644-207

Faks: +48 322651430

Adresy internetowe:
Główny adres: www.pzzoz.bedzin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pzzoz.bedzin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.epuap.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na

adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
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Usługa ubezpieczenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w

Czeladzi

Numer referencyjny: 38/2020/N/CZELADŹ- DZA.381.6.2020

II.1.2) Główny kod CPV
66510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem postępowania jest:

Pakiet I

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności podmiotu wykonującego

działalność leczniczą

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia

działalności medycznej

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności i posiadanego mienia

Pakiet II

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pakiet III

1. Ubezpieczenia komunikacyjne

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Szpital 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40, POLSKA

Szpital 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego12, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest:

Pakiet I

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności podmiotu wykonującego

działalność leczniczą

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia

działalności medycznej

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności i posiadanego mienia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki ubezpieczenia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
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zakupów
Początek: 26/04/2020

Koniec: 25/04/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na

automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych

warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży

Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy

oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie

przedłużeniu na kolejny okres. Oświadczenie, o którym mowa Zamawiający złoży

ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Szpital 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40, POLSKA

Szpital 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego12, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet II

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki ubezpieczenia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów
Początek: 26/04/2020

Koniec: 25/04/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak

Opis opcji:

Usługi - 116195-2020 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116195-2020:TEXT:PL...

3 z 8 2020-03-10, 09:16



Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na

automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych

warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży

Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy

oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie

przedłużeniu na kolejny okres. Oświadczenie, o którym mowa Zamawiający złoży

ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Szpital 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40, POLSKA

Szpital 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego12, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet III

1. Ubezpieczenia komunikacyjne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki ubezpieczenia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów
Początek: 26/04/2020

Koniec: 25/04/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na

automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych

warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży

Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy

oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie

przedłużeniu na kolejny okres. Oświadczenie, o którym mowa Zamawiający złoży

ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Usługi - 116195-2020 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116195-2020:TEXT:PL...

4 z 8 2020-03-10, 09:16



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki podane w ustawie z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień

publicznych ustawą Pzp, tj.:

1.1. nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 cytowanej

ustawy;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

— kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający określa warunki w tym

zakresie.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

2.1. w zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy – Prawo

zamówień publicznych, Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada kompetencje

lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika

to z odrębnych przepisów, jeżeli przedstawi .zezwolenie na wykonywanie

działalności ubezpieczeniowej w dziale II, o którym mowa w ustawie z dnia 11

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity

Dz.U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność

przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności

ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów

o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców z udziału w przedmiotowym

postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6, 8

ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia

warunki udziału w postępowaniu do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć

aktualne na dzień składania ofert wypełnione oświadczenie w formie jednolitego

europejskiego dokumentu zamówienia, dalej zwanym (JEDZ).

5. W postępowaniu Zamawiający nie stosuje art. 24aa ustawy Pzp, w związku z

czym Wykonawca dołączy do oferty:

a. koncesje, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest

wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w

państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania;

b. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,

w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert;

c. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument

potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
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Sekcja IV: Procedura

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu;

d. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo

inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu;

e. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zawiera wzór umowy

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/04/2020

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału

wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/04/2020

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40,

POLSKA – Dział Zamówień Publicznych i Umów, pokój A-05.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Jeżeli Wykonawca ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt. VIII SWIZ

ppkt 12 ppkt 2–5 składa:

1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt.

5 i 6 ustawy.

2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

A. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu;

B. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w ppkt 1. 2a, powinny być wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa

w ppkt 1.2b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem tego terminu.

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa pkt.13 ppkt 1–2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w

odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 12 ppkt 1

SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 13 ppkt 1 SIWZ, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy.

4. Postępowanie prowadzone będzie w procedurze zasadniczej, Zamawiający nie

korzysta z dyspozycji art. 24aa.

5. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 11 250 PLN dla Pakietu I,

2 010 PLN dla Pakietu II oraz 411 PLN dla Pakietu III. Wykonawca wnosi wadium

przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w
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art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

7. Zapisy dotyczące RODO zawiera SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień

Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień

Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności

Zamawiającego stanowiące podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w

sposób określony w art. 180 ust. 5, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane

w inny sposób (art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). Odwołanie wobec treści

ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (art. 182 ust.2 pkt.1

ustawy Pzp) Odwołanie wobec czynności innych niż ww. wnosi się w terminie 10

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego

wniesienia (art. 182 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawa zamówień publicznych).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/03/2020
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