OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
2010/S 241-368416
Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa
Do wiadomości: Halina Królik
Tel. +48 225251243, Faks +48 225251279
E-mail: halina.krolik@meditrans.waw.pl
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.meditrans.waw.pl
Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem: jak podano wyŜej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) moŜna uzyskać pod adresem: jak podano wyŜej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać na adres: jak podano
wyŜej dla punktu kontaktowego
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY
DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie
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
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i
Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub
świadczenia usług: Usługi
Kategoria usług: nr 6
Główne miejsce świadczenia usług Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
Meditrans SPZOZ w Warszawie, ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa, POLSKA.
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i
Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66516000, 66515200
II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Podział na części: Tak
oferty naleŜy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

Wartość przekraczająca wyraŜona w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
II.2.2)Opcje
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia):
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Ubezpieczenie mienia WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie
1)KRÓTKI OPIS
Ubezpieczenie mienia WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) :66516000, 66515200
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wartość przekraczająca wyraŜona w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA: Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 zamawiający moŜe udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia,
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień
uzupełniających, stanowiących nie więcej niŜ 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie OC obowiązkowego i
dobrowolnego
1)KRÓTKI OPIS
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie OC obowiązkowego i dobrowolnego.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 66516000, 66515200
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Wartość przekraczająca wyraŜona w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 zamawiający moŜe udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia,
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień
uzupełniających, stanowiących nie więcej niŜ 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Część 1: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące PLN);
Część 2: 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset PLN).
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy, tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadają wiedzę i doświadczenie;
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej naleŜyte wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ na podstawie
złoŜonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych
powyŜej oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i na
podstawie złoŜonych wraz z ofertą dokumentów Ŝądanych przez zamawiającego potwierdzających
spełnienie tych warunków.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę: wykonawca
spełnia albo nie spełnia poszczególnego warunku udziału w postępowaniu.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego
lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. oświadczenie potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków określonych w Rozdziale IV pkt I
SIWZ wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków bądź opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu
podatkowego – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu –
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obejmującym
przedmiot zamówienia bądź innym dokumentem urzędowym potwierdzającym prawo do wykonywania
działalności ubezpieczeniowej;
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. dokumenty wymienione w rozdziale IV SIWZ ust. III pkt 2 dla wykonawców mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9. w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika
ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu;
10. w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. dokument potwierdzający wniesienie wadium.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług (zgodnie ze złoŜona ofertą), a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usług o wartości co najmniej 150 000,00
PLN kaŜda z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie.
III.2.4)Zamówienia zastrzeŜone
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeŜone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych 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: NajniŜsza cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: WSPRiTS/ZP/56/10
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
20.1.2011 - 10:30, Dokumenty odpłatne: Nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.1.2011 - 10:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert :Data: 20.1.2011 - 11:00
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 zamawiający moŜe udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia,
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień
uzupełniających, stanowiących nie więcej niŜ 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Dokładne informacje na temat terminów
składania odwołań: wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli mają lub miały interes w uzyskaniu
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp jednocześnie przesyłając kopię
odwołania do zamawiającego w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
terminu na jego wniesienie.
3. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie.
4. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 7.12.2010

DYREKTOR

ARTUR KAMECKI
Warszawa, 13.12.2010 r.

