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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: "Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. 
Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 61 2815462, faks 61 2835788.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwsremie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/21/PN/12 ubezpieczenie dla 
Szpitala w Śremie Sp. z o.o.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego 
postępowania  przetargowego  jest  ubezpieczenie  dla  Szpitala  w  Śremie  Sp.  z  o.o.  Zamówienie 
zostało podzielone na 3 zadania (części): 

Zadanie 1: 

Ubezpieczenie  mienia  od  ognia  i  innych  żywiołów,  2.  Ubezpieczenie  mienia  od  kradzieży  z 
włamaniem, rabunku i wandalizmu, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest 
w dziale XV SIWZ

Zadanie 2: 

Ubezpieczenie  obowiązkowe  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu  wykonującego  działalność 
leczniczą,  2.  Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  w  związku  z  posiadanym  mieniem  i 
prowadzoną działalnością. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w dziale 
XV SIWZ

Zadanie 3: 

1.  Ubezpieczenie obowiązkowe OC p.p.m.  2.  Ubezpieczenie autocasco 3.  Ubezpieczenie NNW 
kierowcy i pasażerów, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w dziale XV 
SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych zamówień uzupełniających. 
Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki, po spełnieniu 
przesłanek  z  art.  67  ust.  1  pkt  6  ustawy.  Wykonawca,  któremu  zostanie  udzielone 
zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania - w przypadku udzielenia 

http://www.szpitalwsremie.pl/


zamówień  uzupełniających  -  stawek  nie  wyższych  niż  zastosowane  w  zamówieniu 
podstawowym.  Wszystkie  doubezpieczenia  zawierane  w  trakcie  trwania  umowy 
kalkulowane  będą  na  bazie  stawek  określonych  w  Formularzu  Ofertowym  a  składka 
ustalana w systemie pro rata temporis.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Złożenie przez Wykonawcę oświadczenia na podst. art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Kryterium oceny tego warunku na zasadzie 
spełnia - nie spełnia

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Nie dotyczy

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Nie dotyczy

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Nie dotyczy

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 



WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć:

• koncesję, zezwolenie lub licencję 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• 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 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Pełnomocnictwo lub upoważnienie osoby podpisującej ofertę, określające zakres umocowania. 2. 
Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia w ramach Zadania. 
(nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.szpitalwsremie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital w Śremie 
Sp. z o.o. Śrem, ul. Chełmońskiego 1 I piętro, pokój 130..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Szpital w Śremie Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ubezpieczenie 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: Ubezpieczeniem objęte zostanie mienie 
użytkowane przez Szpital w Śremie Sp. z o.o. Przedmiot ubezpieczenia mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych stanowią aktywa Szpital w Śremie Sp. z o.o. oraz te środki, za 
które Szpital w Śremie Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność (będące w zarządzie/pieczy): 
budynki i budowle, maszyny i urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku 
trwałego, środki obrotowe, gotówka, mienie pracownicze, mienie osób trzecich nakłady 
inwestycyjne 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 
Miejsce ubezpieczenia: ul. Chełmońskiego 1, Śrem Zakres ubezpieczenia dla wyposażenia, 
maszyn urządzeń i innych środków trwałych (w tym również komputery i składniki majątku 
o niższej wartości) oraz środków obrotowych: kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja. 
Gotówka w mocowanej kasetce: kradzież z włamaniem, rabunek w lokalu..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

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

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1. Cena - 80 
• 2. Zaakceptowane klauzule dodatkowe - 20 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 



podmiotu wykonującego działalność leczniczą Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2. 
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 
działalnością lub posiadanym mieniem..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

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

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1. Cena - 95 
• 2. Zaakceptowane klauzule dodatkowe - 5 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia 
komunikacyjne Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia: jeden rok Zakres 
ubezpieczenia: obowiązkowe ubezpieczenie OCppm, NNW (s.u. 10 000 zł), AC+KR (na 
terenie RP) Suma Ubezpieczenia AC - szacunkowa 36 500 zł ( z VAT ) Suma Gwarancyjna 
OCppm - 1 000 000 EURO dla szkód w mieniu - 5 000 000 EURO dla szkód na osobie..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

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

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1. Cena - 80 
• 2. Zaakceptowane klauzule dodatkowe - 20 


