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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614736-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zawiercie: Usługi ubezpieczeń na życie
2019/S 248-614736

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Zawierciu
Krajowy numer identyfikacyjny: 27627111000000
Adres pocztowy: ul. Miodowa 14
Miejscowość: Zawiercie
Kod NUTS: PL22B
Kod pocztowy: 42-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
E-mail: zampub@szpitalzawiercie.pl 
Tel.:  +48 326740361
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalzawiercie.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitalzawiercie.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitalzawiercie.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://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz członków ich
rodzin
Numer referencyjny: DZP/PN/98/2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zampub@szpitalzawiercie.pl
www.szpitalzawiercie.pl
www.szpitalzawiercie.pl
www.szpitalzawiercie.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Szpitala Powiatowego w
Zawierciu oraz członków ich rodzin.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Powiatowy Zawiercie, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Powiatowego Szpitala
w Zawierciu, ich małżonków, pełnoletnich dzieci oraz partnerów życiowych wraz z zawarciem umowy lub
w trakcie jej trwania do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy Zamawiającego, ich małżonkowie,
pełnoletnie dzieci oraz partnerzy życiowi, którzy w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok życia
i nie ukończyli 69 roku życia. W stosunku do osób zatrudnionych, które przystąpią do ubezpieczenia przed
ukończeniem 69 roku życia, a będą nadal pracownikami Zamawiającego zostaną objęte pełnym zakresem
ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy zawartej w drodze niniejszego postępowania. W stosunku do
członków rodzin ochrona wygasa w momencie ukończenia przez członka rodziny 70 rok życia. Wykonawca
obejmuje ochroną ubezpieczeniową skutki stanów chorobowych oraz wypadków, które zostały stwierdzone
lub zaszły przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy/Ubezpieczyciela, a których skutki ujawniły się po
rozpoczęciu odpowiedzialności Wykonawcy pod warunkiem, że pracownik, członek rodziny lub partner życiowy
był ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego funkcjonującego u Zamawiającego (zniesienie pre-
existingu). Do okresu wyłączenia odpowiedzialności z tytułu zgonu ubezpieczającego w wyniku samobójstwa
Wykonawca zaliczy staż ubezpieczonego z poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wykonawca nie może odmówić
wypłaty świadczenia z powodu zgonu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wypadku
przy pracy, wypadku komunikacyjnego przy pracy i wypadku komunikacyjnego, jeżeli śmierć Ubezpieczonego
nastąpiła w terminie nieprzekraczającym 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku, wypadku przy pracy,
wypadku komunikacyjnego przy pracy lub wypadku komunikacyjnego jeżeli zgon nastąpił w okresie trwania
umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego 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
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Oświadczenie Wykonawcy, że prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl Ustawy z dnia 11.9.2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. po 381, 730).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymogów, co do warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymogów, co do warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie
z Ustawą z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie tożsamym z
przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej
podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
działalność ubezpieczeniową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem
niniejszego zamówienia.

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 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
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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
Data: 27/01/2020
Czas lokalny: 10:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Szpital Powiatowy Zawiercie, 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14, POLSKA, Budynek Główny „A”, I piętro, Dział
Zamówień Publicznych, pokój 109

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:
Wybór oferty będzie dokonany na podstawie bilansu ceny oraz oferowanych warunków ubezpieczenia,
punktacja dokonana zostanie wg wag:
1) 40 % za cenę;
2) 60 % za warunki ubezpieczenia.
Ostateczną ocenę oferty stanowi suma uzyskanych punktów wg obu kryteriów (C + Z).
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która spełni wymagania ustawy Pzp i niniejszej SIWZ oraz
uzyska największą ostateczną ocenę(sumę uzyskanych punktów).
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 60 000 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
1. Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności:
1.1 Wykonawca może 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.
1.2 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokona
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności;
na powyższe nie przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy:
2.1 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b. określenia warunków udziału w postępowaniu;
c. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d. odrzucenia oferty odwołującego;
e. opisu przedmiotu zamówienia;
f. wyboru najkorzystniejszej oferty.
2.2 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na
której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
2.3 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystępuje.
2.4 O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku.
2.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby przesyłając jego kopię Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
2.6 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
3. Skarga do sądu:
3.1 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
3.2 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
3.3 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania.
3.4 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub części.
3.5 Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do
sądu.
3.6 Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: UZP
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2019
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