Dz.U./S S187
26/09/2015
339453-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/11

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339453-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Usługi ubezpieczeniowe
2015/S 187-339453
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
Punkt kontaktowy: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”,
pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pokój nr 15
Osoba do kontaktów: Urszula Paszko
93-338 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 422711752
E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl
Faks: +48 422711750
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.iczmp.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: instytut badawczy

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
ZP/128/2015 – Usługa ubezpieczenia Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Instytut
„Centrum Zdrowia Matki Polki”,
ul. Rzgowska 281/289,
93 – 338 Łódź.
Kod NUTS PL113
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Instytutu „Centrim Zdrowia Matki Polski” w Łodzi w
zakresie:
— Pakiet 1
— ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;
— ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
— Pakiet 2
— ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000, 66515000, 66515400, 66516400

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Pakiet 1
1)
Krótki opis
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000, 66515000, 66515400
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3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 2
Nazwa: Pakiet 2
1)
Krótki opis
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000, 66516400

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na
całość przedmiotu zamówienia wynosi 80 000,00 PLN, słownie: Osiemdziesiąt tysięcy PLN 00/100. Łączna
kwota wadium jest sumą kwot wadium na poszczególne pakiety:
Pakiet 1 8 000,00 PLN – Osiem tysięcy PLN 00/100
Pakiet 2 72 000,00 PLN – Siedemdziesiąt dwa tysiące PLN 00/100.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum, spółka cywilna.

III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Art. 22 ust. 1 PZP
A – O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w Art. 22 ust 1. PZP dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
Oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 PZP.
Art. 22 ust. 1 pkt. 1 PZP
A1 – O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w Art. 22 ust 1. PZP dotyczące:
Art. 22 ust. 1 pkt. 1 PZP
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Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności
ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – ważne na dzień składania ofert.
Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP
A2 – O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w Art. 22 ust 1.pkt 1-4 PZP dotyczące:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego
zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje
a) DLA PAKIETU 1:
co najmniej jedną usługę ubezpieczenia odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia, o łącznej wartości sum ubezpieczenia ubezpieczanego mienia nie niższej niż 35 000 000,00 zł.
b) DLA PAKIETU 2:
co najmniej jedną usługę ubezpieczenia odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia, o łącznej wartości sum gwarancyjnych odpowiedzialności cywilnej na jedno zdarzenie nie niższej
niż 1.700 000,00 zł.
Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
Wykaz głównych usług – wraz z podaniem ich wartości (łącznej wielkości sum ubezpieczenia/sum
gwarancyjnych), przedmiotu (rodzajów ubezpieczeń), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane.
Dowody*, potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
*1. Dowodami, o których mowa w pkt A2, są:
1) Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) Oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w
pkt A2, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w
ust. 1.
Waluta obca:
W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi dokument, w którym wartość sum ubezpieczenia lub sum
gwarancyjnych jest podana w walucie obcej, Zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN według średniego
kursu NBP danej waluty z dnia opublikowania ogłoszenia w Dz.U.UE. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu w Dz.U.UE NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje
się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.UE, w
którym zostanie on opublikowany.
Art. 26 ust. 2b PZP
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Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie
łączna wiedza i doświadczenie, łączne dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz łączna
sytuacja finansowa wykonawców.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie
załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
II. ART. 24 PZP
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w Art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda złożenia następujących
dokumentów:
1. Przesłanka art. 24 ust. 1
Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o
których mowa w Art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie Art. 24 ust. 1 PZP.
2. Przesłanka art.24 ust. 1. pkt. 2
Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli.
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
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 PZP.
Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Przesłanka art. 24 ust. 1. pkt. 3
Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Przesłanka art. 24 ust 1. pkt 3
Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem opłat, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, z
wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
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Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat, składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Przesłanka art. 24. ust.1 pkt 4
Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego.
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP.
Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Przesłanka art. 24 ust.1 pkt 5-8
Spółki jawne, których wspólnika – spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu -spółki komandytowe
oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza – osoby prawne, których urzędującego członka
organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego.
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy
PZP.
Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Przesłanka art. 24 ust. 1 pkt.9
Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP.
Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Przesłanka art. 24 ust. 1 pkt.10
Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 ustawy
PZP.
Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Przesłanka art. 24 ust. 1 pkt.11
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Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza
lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 11 ustawy
PZP.
Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Ad. 1-9. Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokumenty wskazane w punktach 1-9 musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, że oświadczenie, o którym
mowa w pkt. 1 może zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie
upoważnienie.
SIEDZIBA WYKONAWCY:
Ad. 6, 8, 9. Siedziba Wykonawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, o których mowa w pkt 6, 8, 9
(art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 PZP) mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w pkt 6, 8 i 9 (art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 PZP) mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w punkcie 6, 8 i 9 (art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem z zachowaniem w/w terminu.
Ad. 2 – 9. Siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w punkcie:
1.1. 2 – 4 i 7 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ze uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
1.2. 5, 6, 8 i 9 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8, 10 i 11 PZP – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12, zastępuje się je dokumentem
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zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.
III. Art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę na
mocy art. 26 ust. 2d listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej.
IV. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez Zamawiającego.
1. Ogólne/ szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy w zakresie ryzyk będących przedmiotem niniejszego
zamówienia, na podstawie, których będzie zawarta umowa o ile mają zastosowanie – osobno dla każdego
Pakietu. Ogólne/ szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy w zakresie ryzyk będących przedmiotem
niniejszego zamówienia, na podstawie, których będzie zawarta umowa o ile mają zastosowanie – osobno dla
każdego Pakietu.
V. Oświadczenie o podwykonawstwie – w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z
udziałem podwykonawców.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 97
2. Zakres ubezpieczenia. Waga 3

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/128/2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
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Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 0,50 PLN
Warunki i sposób płatności: Ksero/druk A4 jednostronnie – 0,50 PLN brutto (1 strona) + koszt przesyłki, ksero/
druk A4 dwustronnie – 0,90 PLN brutto (1 kartka) + koszt przesyłki.
IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.11.2015 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 2.11.2015 - 10:15
Miejscowość:
Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, pawilon
„A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pokój Nr 15, ul. Rzgowska 281/289, 93 – 338 Łódź

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity z późniejszymi
zmianami) – do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Dla Pakietu 1 / ubezpieczenie mienia
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania
w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz
wyliczenia składki proporcjonalnie do ilości dni udzielonej przez Wykonawcę ochrony, bez stosowania zasady
składki minimalnej dla każdej wystawionej polisy.
Dla Pakietu 2 / ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Wysokość składek przyjętych dla Zamówienia uzupełniającego będzie przedmiotem odrębnych ustaleń
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w sytuacji udzielania Zamówienia uzupełniającego w tym zakresie.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Prawa zamówień publicznych.
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołania wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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.
6. Odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania innych niż określone 4 i 5
oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany, 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.
7. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy jeżeli
zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemuje się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust 2.
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia a jeżeli postępowanie dotyczy
treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia
do postępowania odwoławczego.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego wskazując stronę, do której
przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
12. Uczestnikami postępowania odwoławczego stają się Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania
odwoławczego w ciągu 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania i posiadają interes w tym, aby odwołanie
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.
Odpis skargi przesyła się jednocześnie przeciwnikowi skargi.
16. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.9.2015
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