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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54238-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczenia własności
2020/S 024-054238
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Poznańska 22
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-685
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rucińska
E-mail: agnieszka.rucinska@meditrans.waw.pl
Tel.: +48 225251293
Adresy internetowe:
Główny adres: www.meditrans.waw.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i
Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie
Numer referencyjny: WSPRiTS/ZP/47/19

II.1.2)

Główny kod CPV
66515200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie. Przedmiot zamówienia
został podzielony na 2 zadania:
— zadanie nr 1: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz medycznego, łodzi
motorowej oraz OC z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia.
— zadanie nr 2: Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz
dobrowolne ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności leczniczej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SIWZ. Szczegółowe zasady
realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorach umów (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający
informuje, że w przypadku złożenia oferty przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Zamawiający przez
fakt zawarcia umowy nie stanie się członkiem TUW.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 194 283.55 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz medycznego, łodzi motorowej oraz
OC z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66515200
66516100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz medycznego, łodzi motorowej oraz
OC z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
— kryterium cena o wadze 85 %, W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: Ocena punktowa = (najniższa
cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x 100 pkt x 85 %,
— kryterium klauzule fakultatywne o wadze 15 %: Klauzula zniesienia franszyz i udziałów własnych – waga 10
%, Klauzula płatności składki w 12 równych, miesięcznych ratach – waga 5 %.
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz dobrowolne
ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności leczniczej
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66515200
66516100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz dobrowolne
ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności leczniczej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
— kryterium cena o wadze 85 %, W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: Ocena punktowa = (najniższa
cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x 100 pkt x 85 %,
— kryterium klauzule fakultatywne o wadze 15 %: Klauzula zniesienia franszyz i udziałów własnych – waga 10
%, Klauzula płatności składki w 12 równych, miesięcznych ratach – waga 5 %.

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.1.6)

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 213-523316

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1
Nazwa:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz medycznego, łodzi motorowej oraz
OC z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
28/01/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 24
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-133
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 70 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 42 959.55 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:
Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz dobrowolne
ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności leczniczej
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
28/01/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 24
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-133
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 210 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 151 324.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w zależności od oferowanego
zadania:
— zadanie 1: 700,00 PLN, słownie: siedemset złotych,
— zadanie 2: 2 100,00 PLN, słownie: dwa tysiące sto złotych.
Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia,
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia
polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienia było przewidziane w ogłoszeniu
o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość
tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający przewiduje, że
wartość zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie przekroczy 50 % wartości zamówienia
podstawowego.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajduje się w rozdziale IV SIWZ.
Klauzula informacyjna RODO [zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1) znajduje się w rozdziale XI SIWZ.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformy zakupowej Market Planet e-Zamawiający.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu 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 Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp
jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2020
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