
Częstochowa: Świadczenie usług w zakresie Kompleksowego

ubezpieczenia SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespoloneg o w Częstochowie

Numer ogłoszenia: 129094 - 2014; data zamieszczenia : 15.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony , ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel.

34 370 21 35, faks 34 370 21 35.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zsm.czest.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usług w zakresie Kompleksowego

ubezpieczenia SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług w zakresie

Kompleksowego ubezpieczenia SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Pakiet 1 - ubezpieczenie

mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych Pakiet 2 -

obowiązkowa i dobrowolna odpowiedzialność cywilna podmiotu leczniczego.

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

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamówienie uzupełniające w wysokości 10% dla Pakietu nr 1

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

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

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

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, osoby fizyczne, osoby prawne,

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, Wykonawcy występujący

wspólnie, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na

file:///C:/Documents and Settings/ania/Ustawienia lokalne/Temporary In...

1 z 5 2014-04-15 14:09



podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp oraz spełniają warunki, 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, oraz wobec,

których brak jest okoliczności stanowiących podstawę do wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1

ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana

według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wykaz wymaganych dokumentów i

oświadczeń wymienionych w rozdziale VII SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. Dz. U 2013, poz. 231 w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form,

w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający żąda przedstawienia następujących

dokumentów 1) Podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy

Pzp, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym

okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz

których usługi zostały wykonane, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Spełnieniem warunku

będzie wykazanie, przez Wykonawców, że wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę -

w przypadku składnia oferty na całość zamówienia o rocznej wartości brutto nie niższą niż

450.000,00 PLN, lub w przypadku składania oferty częściowej po jednej usłudze o wartości

nie mniejszej niż w Pakiecie nr 1 -50.000,00 PLN w Pakiecie nr 2 -400.000,00 PLN 3)

Zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie

tożsamym z przedmiotem zamówienia, lub gdy na podstawie odrębnych przepisów

zezwolenie nie jest wymagane, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca

prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu

uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że wykonawca prowadzi działalność

ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego

zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie

złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie

złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie

złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

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

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę 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;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

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

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;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 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;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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 dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oprócz wymienionych dokumentów do składanej oferty należy dołączyć 1) wypełniony i podpisany druk OFERTA

-formularz ofertowo -cenowy stanowiący zał. nr 1.1 i 1.2 do SIWZ 2) oświadczenie o podwykonawcach załącznik nr
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4 do SIWZ 3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - jeżeli dotyczy lub informację o braku

przynależności do grupie kapitałowej załącznik nr 5 do SIWZ 4) zaakceptowany projekt umowy załącznik nr 7.1 i 7.2

do SIWZ

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 70

2 - Warunki ubezpieczenia (dot.Pakietu nr 1) - 30

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.zsm.czest.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Sekcja ds. Organizacyjnych i

Zaopatrzenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Pawilon G pokój nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  25.04.2014 godzina

09:00, miejsce: Sekcja ds. Organizacyjnych i Zaopatrzenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy

ul. Mirowskiej 15 Pawilon G pokój nr 1 Otwarcie ofert 25.04.2014 o godzinie 09:30.

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Zamawiający oświadcza, że umowy będą zawarte i realizowane przez cały okres ich trwania przy

udziale brokera ubezpieczeniowego ENT Broker Katarzyna Libura-Pisalska, prowadząca działalność gospodarczą w

Sosnowcu przy ul. Gdańskiej 5, licencja zawodowa 1377/05. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że czynności

realizowane w niniejszym postępowaniu przez ww brokera ubezpieczeniowego mają charakter czynności

pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz akceptuje skutki, jakie wynikają z ustawy z dnia 22 maja 2003r. o

pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1154 z późń. zm.) oraz powszechnie utrwalonych w

obrocie zwyczajów. Ubezpieczenia określone w poszczególnych pakietach oparte są na programie brokera, w tym

na jego klauzulach brokerskich..

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 Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Pakiet nr 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Ubezpieczenie mienia i sprzętu

elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 70

2. Warunki ubezpieczenia - 30

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Pakiet Nr 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Obowiązkowe i dobrowolne

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.
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4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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