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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204143-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi ubezpieczeniowe
2017/S 102-204143

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
Białystok
15-276
Polska
E-mail: szpital@cksr.ac.bialystok.pl 
Kod NUTS: PL343
Adresy internetowe:
Główny adres: www.usk.bialystok.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.tamal.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Tamal Sp. z o.o.
ul. Stefana Jaracza 6 lok. 4
Warszawa
00-378
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Karbowiak
Tel.:  +48 228282641
E-mail: biuro@tamal.com.pl 
Faks:  +48 228282641
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tamal.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

mailto:szpital@cksr.ac.bialystok.pl
www.usk.bialystok.pl
www.tamal.com.pl
mailto:biuro@tamal.com.pl
www.tamal.com.pl
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Numer referencyjny: 28/2017

II.1.2) Główny kod CPV
66510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie zostało podzielone na dwie części (Pakiety):
Pakiet 1 – ubezpieczenie majątku
Pakiet 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 776 030.00 PLN

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 1 – ubezpieczenie majątku
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66515000
66515100
66515200
66515400
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok.

II.2.4) Opis zamówienia:
Ubezpieczenie majątku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 05/08/2017
Koniec: 04/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000
66516000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok.

II.2.4) Opis zamówienia:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 05/08/2017
Koniec: 04/08/2019
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: nie

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

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
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Wykaz i krótki opis warunków:
1.1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ustawie z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844, z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli działalność przed wejściem
w życie ustawy z dnia 28.7.1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr. 59, poz. 344 z późn. zm.)
zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z Wykonawców powinien spełnić
powyższe warunki.
1.1.3. Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3.
1.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania
odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ) według zasady spełnia/nie spełnia.
1.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych
sytuacjach oraz odniesieniu do całego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
1.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zamawiający żąda w szczególności pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument z
którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego winien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny
wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
e) czy inne podmioty, na których zdolności Wykonawca się powołuje w odniesieniu do warunków udziału
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane
zdolności dotyczą
1.5. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu
podmiotu składającego zobowiązanie i złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku,
gdy zobowiązanie podpisał pełnomocnik, do zobowiązania powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa.
1.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23
i ust. 5 pkt 1 ,2 i 8 Pzp.
1.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
1.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ppkt 6.3, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
6.8.1 zastąpił ten podmiot innym.



Dz.U./S S102
30/05/2017
204143-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 7

30/05/2017 S102
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 7

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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:

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

Sekcja IV: Procedura
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: nie

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: 06/07/2017
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 04/09/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/07/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Tamal Sp. z o.o.
00-378 Warszawa, ul. Stefana Jaracza 6 lok. 4.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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:
Wadium w wysokości:
Pakiet 1 – 4 700 PLN
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słownie złotych: cztery tysiące siedemset złotych
Pakiet 2 – 30 000 PLN
słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych
Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na
powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego, w wysokości 20 % zamówienia podstawowego
dla Pakietu 1.
Zamówienie udzielane będzie w trybie zamówienia z wolnej ręki, w okolicznościach określonych w art. 67 ust.1
pkt 6 ustawy Pzp.
Dla Pakietu 1 wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dopuszczalne są w granicach określonych przepisami
ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Do okoliczności, w których Strony za obopólną zgodą
mogą zawrzeć aneks do umowy we wskazanym zakresie:
a) zmiana obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy,
b) zawężenie zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacja przez Zamawiającego z ochrony
ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk, wymagające ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji
składki,
c) zwiększenie zakresu prowadzonej działalności albo potrzeba objęcia ochroną ubezpieczeniową określonych
ryzyk lub określonych składników majątku własnego lub powierzonego, powodujące konieczność rozszerzenia
lub zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki,
d) uzupełnienie sumy ubezpieczenia, limitu po wypłacie odszkodowania,
e) zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umową, polegające na powstawaniu nowych jednostek,
przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub siedziby,
f) obowiązek ubezpieczenia wynikający z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym
charakterze,
g) zmiana podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie,
h) zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie stawek/ składek,
i) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT.
Dla Pakietu 2 wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dopuszczalne są w granicach określonych przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Do okoliczności, w których Strony za obopólną
zgodą mogą zawrzeć aneks do umowy we wskazanym zakresie:
a) zmiana obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy,
b) zawężenie zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacja przez Zamawiającego z ochrony
ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk, wymagające ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji
składki,
c) zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umową, polegające na powstawaniu nowych jednostek,
przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub siedziby,
d) obowiązek ubezpieczenia wynikający z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym
charakterze,
e) zmiana podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie,
f) zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie stawek/ składek,
g) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2017
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