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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139114-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
2019/S 060-139114
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 44
Bydgoszcz
85-667
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kuczma-Podlaska
Tel.: +49 797008535
E-mail: zamowienia-pub@wsd.org.pl
Faks: +49 523262101
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wsd.org.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wsd.org.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.wsd.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
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Na świadczenie usług w zakresie kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J.
Brudzińskiego w Bydgoszczy
Numer referencyjny: 10/2019/PN
II.1.2)

Główny kod CPV
66515000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania zgodnie z załącznikami nr 1/1 i 1/2 – „Formularze
Oferta”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący
załączniki nr 2/1 i 2/2 do SIWZ. Zadanie nr 1: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia
mienia i pojazdu będącego własnością i użytkowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego
w Bydgoszczy (85-667) przy ul. Chodkiewicza 44 z Zakładem Ubezpieczeń. Szczegółowy zakres ubezpieczenia
stanowi załącznik nr 2/1 do SIWZ – Zadanie nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.
Zadanie nr 2: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy (85-667) przy ul. Chodkiewicza 44 z
Zakładem Ubezpieczeń. Szczegółowy zakres ubezpieczenia stanowi załącznik nr 2/2 do SIWZ – Zadanie nr 2:
opis przedmiotu zamówienia.

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:
Zadanie nr 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66515000
66510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, 85-667 Bydgoszcz, przy ul. Chodkiewicza 44,
POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie nr 1: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia mienia i pojazdu będącego
własnością i użytkowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy (85-667)
przy ul. Chodkiewicza 44 z Zakładem Ubezpieczeń. Szczegółowy zakres ubezpieczenia stanowi załącznik nr
2/1 do SIWZ – Zadanie nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.

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

26/03/2019
S60
https://ted.europa.eu/
TED

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

2/6

Dz.U./S S60
26/03/2019
139114-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/6

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/03/2023
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
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
2. Zamawiający określa dla poszczególnych części zamówienia następujące kwoty wadium:
Zadanie nr 1 – 6 000,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, 85-667, ul. Chodkiewicza 44,
POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie nr 2: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy (85-667) przy ul. Chodkiewicza 44 z
Zakładem Ubezpieczeń. Szczegółowy zakres ubezpieczenia stanowi załącznik nr 2/2 do SIWZ – Zadanie nr 2:
opis przedmiotu zamówienia.

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
Koniec: 14/05/2022
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
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
2. Zamawiający określa dla poszczególnych części zamówienia następujące kwoty wadium:
Zadanie nr 2 – 4 000,00 PLN.

4/6

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 spełni warunek jeżeli wykaże, że prowadzi działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia
11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 ze zm.).
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej wykonawca złoży:
1. Kopię zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu
zamówienia lub, gdy nie jest ono wymagane, zaświadczenie organu nadzoru nad Wykonawcą, że prowadzi on
działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie.
2. W przypadku Wykonawców mających siedzibą poza RP dodatkowo wymagane jest złożenie otrzymanego
od organu nadzoru potwierdzenia faktu notyfikacji, a jeżeli organ ten w kraju siedziby Wykonawcy takich
potwierdzeń nie wydaje, Wykonawca składa podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji
oświadczenie, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organu nadzoru.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

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:
Warunki realizacji umowy są określone w projekcie umowy stanowiącym Załączniku nr 5/1 i nr 5/2 do SIWZ

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
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Data: 26/04/2019
Czas lokalny: 09:45
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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/04/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania
oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zamawiający będzie żądał niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:
2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
2.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1. w pkt 2.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;
2. Dokumenty o których mowa w pkt. 2.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
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uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.
2.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2019
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