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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454717-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od ognia
2018/S 200-454717

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SPZOZ w Warszawie
Inflancka 6
Warszawa
00-189
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"SPZOZ pok. 155
Tel.:  +48 226973107
E-mail: agorska@inflancka.pl 
Faks:  +48 226973111
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital-inflancka.pl
Adres profilu nabywcy: www.ipzp.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ipzp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa ubezpieczeniaSzpitala Specjalistycznego"INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"SPZOZ w
Warszawie SPZOZ
Numer referencyjny: P/22/UBEZPIECZENIE/2018

II.1.2) Główny kod CPV
66515100

mailto:agorska@inflancka.pl
http://www.szpital-inflancka.pl
www.ipzp.pl
www.ipzp.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego "Inflancka" im.
Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" w Warszawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (2 Pakiety),
w zakresie:
Dla Pakietu 1
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Dla Pakietu 2
Ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

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:
Iet 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66515000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny "Inflancka"

II.2.4) Opis zamówienia:
Dla Pakietu 1
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zakres ubezpieczenia / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
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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:
Iet 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66516100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny "Inflancka"

II.2.4) Opis zamówienia:
Dla Pakietu 2
Ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zakres ubezpieczenia / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w oparciu
O ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1170 z późn. zm.)
W zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia, na który składa ofertę tj.:
Dla Pakietu 1 – co najmniej w grupie 8 i 9 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1170 z późn. zm.)
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Dla Pakietu 2 – co najmniej w grupie 13 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1170 z późn. zm.)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru zawartego w
Załączniku Nr 5 do SIWZ

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru zawartego w
Załączniku Nr 5 do SIWZ

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:
Istotne warunki umowy w spawie zamówienia publicznego i warunki zmiany umowy zostały określone we
wzorze umowy, który stanowi odpowiednio do Pakietu Załącznik nr 3a i/lub 3b do SIWZ (3a dla Pakietu 1, 3b dla
Pakietu 2).
Ponadto Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych
na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, które nakładają szereg szczegółowych
obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W szczególności
zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez
administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i
określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być p

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: 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: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:00
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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)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego pok. 155
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne

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:
1. Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium
w złotych polskich:
1.1 dla Pakietu 1 w wysokości – 900 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100);
1.2 dla Pakietu 2 w wysokości – 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. w pieniądzu, przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr 21 1050 1041 1000 0022 1245 4744
Z dopiskiem „Wadium do postępowania nr: P/22/UBEZPIECZENIE/2018 PAKIET/Y ....”.
Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego,
Środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod
rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy z postępowania, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym,
3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
Z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3.3. gwarancjach bankowych,
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z
późniejszymi zmianami).,

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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. Domniemywa 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 przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Odwołanie 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. 180 ust. 5 zdanie
drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018
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