
Wyrzysk: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Szpitala
Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin
Numer ogłoszenia: 605 - 2015; data zamieszczenia: 05.01.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. , ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk, woj.
wielkopolskie, tel. 67 286 26 22, faks 67 286 24 63.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwyrzysk.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot leczniczy utworzony przez spółkę prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Szpitala
Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest grupowe
ubezpieczenie na życie pracowników Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin zgodnie
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.10.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
III.2) ZALICZKI
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

O udzielenie zamówienia określonego w SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tzn.
powinien wykazać, że prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja
2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 roku, Nr 11, poz. 66 ze zm.), co
najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. co najmniej w



grupie 1 i 5 Działu I Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej). W przypadku
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do
warunków określonych powyżej warunki te musi spełniać każdy z Wykonawców działających
wspólnie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 44 PZP ustawy Prawo
zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

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

O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. W przypadku
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do
warunków określonych powyżej warunki te musza spełniać Wykonawcy łącznie.
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w trybie art. 44 PZP ustawy Prawo
zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

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

O udzielenie zamówienia określonego w SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do
wykonania zamówienia, tzn. powinien wykazać, że posiada w ramach wewnętrznej struktury
jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi obsługę w zakresie oceny ryzyka
oraz wypłaty świadczeń z tytułu grupowych ubezpieczeń na życie lub ma zawartą umowę z
przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny ryzyka
oraz wypłaty świadczeń z tytułu grupowych ubezpieczeń na życie (przedsiębiorstwo to
posiada jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji
szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub
rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia. W
przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu
do warunków określonych powyżej warunki te musza spełniać Wykonawcy łącznie.
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 44 PZP ustawy Prawo zamówień
publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez
wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

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

O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
w odniesieniu do warunków określonych powyżej warunki te musza spełniać Wykonawcy
łącznie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 44 PZP ustawy Prawo zamówień
publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez
wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

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

O udzielenie zamówienia określonego w SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. W przypadku Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych
powyżej warunki te musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie. Zamawiający



uzna spełnienie tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu w trybie art. 44 PZP Prawo zamówień publicznych. Ocena
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez wykonawcę na
zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

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 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;

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.4.4) 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)
Jeżeli ofertę składa i podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, jeżeli
umocowanie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Wskazane pełnomocnictwa
należy dołączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli ofertę składa
kilku Wykonawców działających wspólnie, obowiązani są oni zgodnie z treścią art. 23 ustawy PZP ustanowić
wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do niniejszego
pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). Pełnomocnikiem może być jeden z
Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców). Jeżeli
pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z
ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji. W przypadku podmiotów, na których wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych Wykonawca może polegać, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez te podmioty, przy czym nie uchybia to możliwości poświadczenia za zgodność z
oryginałem przez pełnomocnika lub wspólnego pełnomocnika, pod warunkiem, że z treści pełnomocnictwa wyraźnie



wynika umocowanie do dokonania takiej czynności. Takie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

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 - 0.95
2 - Warunki ubezpieczenia - 0.05

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty rozumieją
takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na
krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wszelkie
inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru zmian
istotnych. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w
postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy
ubezpieczenia), w przypadku, gdy wystąpi:sytuacja, w której Wykonawca wprowadzi do obrotu w czasie trwania
umowy ubezpieczenia zmiany do stosowanych przez niego wzorców umownych, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu
do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego; zmiana w
obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na udzielanie ochrony ubezpieczeniowej; zmiana w strukturze
organizacyjnej Zamawiającego wiążąca się z koniecznością dostosowania do niej umowy ubezpieczenia; zmiana na
rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest
wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić
wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. W sytuacji, gdy w
trakcie okresu ubezpieczenia zajdą następujące zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne które mają wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie w sposób odpowiadający powyższym
zmianom zwaloryzowane. Wykonawca wnioskując do Zamawiającego o dokonanie zmian wynagrodzenia na tej
podstawie jest zobowiązany udowodnić, w jaki sposób powyższe zmiany wpływają na koszty wykonania przez niego
zamówienia. W sytuacji, gdy jest bezspornym, że powyższe zmiany mają wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę, następuje zmiana postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.eib.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: EIB SA, 87-100 Toruń, ul.
Jęczmienna 21.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2015 godzina
10:00, miejsce: Kancelaria EIB S.A. ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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


