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Sekcja I: Instytucja zamawiająca 
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie 

al. Powstańców Wielkopolskich 72 

Osoba do kontaktów: Eliza Koladyńska-Nowacka 

70-111 Szczecin 

POLSKA 

Tel.: +48 914661086 

E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl 

Faks: +48 914661113 

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spsk2-szczecin.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz 

dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Samodzielny 

Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie 

 



al. Powstańców Wielkopolskich 72 

Osoba do kontaktów: Eliza Koladyńska-Nowacka 

70-111 Szczecin 

POLSKA 

Tel.: +48 914661086 

E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl 

Faks: +48 914661113 

Adres internetowy: www.spsk2-szczecin.pl 
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Podmiot prawa publicznego 
 
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 
Zdrowie 
 
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 
 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 
II.1)Opis 
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 
Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie. 
 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia 
usług 
Usługi 
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne 
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: siedziba 
Zamawiającego. 
Kod NUTS  
 
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
(DSZ) 
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 
 
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej 
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w zakresie: 
—— dla pakietu 1 
— ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
— ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, w tym od szkód elektrycznych, 
— ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
— ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; 
—— dla pakietu 2 
— ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony 
ubezpieczeniowej, określają załącznik nr 2 oraz 9 do SIWZ. 
 
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

66510000, 66512100, 66515000, 66515100, 66515400, 66516000, 66516400 



II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 
 
II.1.8)Części 
To zamówienie podzielone jest na części: tak 
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części 
 
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
 
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia 
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: 
Całkowita wielkość określona w załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
II.2.2)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
 
II.2.3)Informacje o wznowieniach 
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 
 
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) 
 

Informacje o częściach zamówienia 

Część nr: 1 Nazwa: Część I 
1)Krótki opis  
— ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
— ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń w tym od szkód elektrycznych, 
— ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
— ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

66510000, 66512100, 66515000, 66515100, 66515400, 66516000, 66516400 
3)Wielkość lub zakres 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony 
ubezpieczeniowej, określają załączniki nr 2 i 9 do SIWZ. 
 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) 
 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
Zamówienia uzupełniające. 
Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 
udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu Wykonawcy usług w okresie 3-ch lat od udzielenia 
zamówienia podstawowego, stanowiącego nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego. 
Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w 
art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w 
zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz 
wyliczenia składki proporcjonalnie do ilości dni udzielonej przez Wykonawcę ochrony, bez stosowania zasady 
składki minimalnej dla każdej wystawionej polisy. Niniejsze postanowienia nie dotyczą ubezpieczeń 
odpowiedzialności cywilnej oraz odnawiania limitów w systemie na pierwsze ryzyko, gdzie wysokość składek 
przyjętych dla Zamówienia uzupełniającego będzie przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą w sytuacji udzielania Zamówienia uzupełniającego w tym zakresie. 
Kryteria udzielenia zamówienia 
Część 1: 
Cena. Waga 97 



Schemat płatności. Waga 1,5 
Zakres preferowany. Waga 1,50 % 
 
Część nr: 2 Nazwa: Część II 
1)Krótki opis  
— ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. 
 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

66510000, 66512100, 66515000, 66515100, 66515400, 66516000, 66516400 
3)Wielkość lub zakres 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony 
ubezpieczeniowej, określają załączniki nr 2 do SIWZ. 
 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
Zamówienia uzupełniające. 
Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 
udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu Wykonawcy usług w okresie 3-ch lat od udzielenia 
zamówienia podstawowego, stanowiącego nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego. 
Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w 
art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w 
zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz 
wyliczenia składki proporcjonalnie do ilości dni udzielonej przez Wykonawcę ochrony, bez stosowania zasady 
składki minimalnej dla każdej wystawionej polisy. 
Kryteria udzielenia zamówienia 
Część 2: 
Cena. Waga 98,5 
Schemat płatności. Waga 1,5 
 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 
III.1)Warunki dotyczące zamówienia 
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 
Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium 
w złotych polskich: 
a) dla pakietu 1 w wysokości – 25 200 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych 00/100); 
b) dla pakietu 2 w wysokości –750 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100); 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a.) w pieniądzu, przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr PeKaO S.A O/Szczecin Nr konta: 57 
1240 6654 1111 0000 4968 1772; z dopiskiem „Wadium do postępowania nr: ZP/220/108/14, PAKIET/Y ….”. 
Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego; 
b.) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c.) gwarancjach bankowych; 
d.) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e.) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z 
późniejszymi zmianami). 
 
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących: 
Dla pakietu 1: Przewidywane okresy ubezpieczenia: 1.1.2015–31.12.2015 i 1.1.2016–31.12.2016, przelewem, w 
odniesieniu do każdego rocznego okresu ubezpieczenia w ratach (zaokrąglonych do pełnego złotego) – płatnych 
zgodnie z opcją zaproponowaną w formularzu ofertowym oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami SIWZ, 
przy czym termin płatności I raty winien przypadać nie wcześniej niż 15 dni po dniu wystawienia polisy. W 
przypadku, gdy termin płatności ostatniej raty wykraczałby zgodnie z powyższym poza okres ubezpieczenia, 



uznaje się jako termin płatności ostatni dzień okresu ubezpieczenia. 
Dla pakietu 2: Przewidywany okres ubezpieczenia: 1.1.2015–31.12.2015, przelewem, w ratach (zaokrąglonych 
do pełnego złotego) – płatnych zgodnie z opcją zaproponowaną w formularzu ofertowym oferty 
najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami SIWZ, przy czym termin płatności I raty winien przypadać nie wcześniej 
niż 15 dni po dniu wystawienia polisy. W przypadku, gdy termin płatności ostatniej raty wykraczałby zgodnie z 
powyższym poza okres ubezpieczenia, uznaje się jako termin płatności ostatni dzień okresu ubezpieczenia. 
 
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zgodnie z art. 141 ustawy 
Prawo zamówień publicznych Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy – Pzp. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustalić pełnomocnika, tak, aby wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane były wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik 
pozostałych. 
W przypadku złożenia oferty wspólnej – wymagane jest złożenie: 
1. Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Załączyć tylko w 
sytuacji, kiedy ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentacji nie wynika z wpisów do właściwego 
rejestru lub wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej poszczególnych 
Wykonawców. 
2. Dokumentów poszczególnych Wykonawców określonych w punktach 3, 4 i od 7 do 13 rozdziału VI SIWZ. 
3. Dokumentów i oświadczeń wymienionych w punktach 1, 2, 5 i 6 rozdziału VI SIWZ podpisanych przez 
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 
4. Ogólnych warunków ubezpieczenia tego Wykonawcy, na podstawie, których będzie zawarta umowa o ile 
mają zastosowanie i dokumentu wymienionego w punkcie 18 rozdziału VI SIWZ. 
 
III.1.4)Inne szczególne warunki 
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 
 
III.2)Warunki udziału  
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub 
handlowego 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca winien posiadać 
uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 
Na potwierdzenie spełnienia powyższego Wykonawca winien przedłożyć zezwolenie na prowadzenie 
działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem lub dokument równoważny. 
Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w 
niniejszym punkcie metodą spełnia/nie spełnia; 
 
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W przypadku warunków, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp, Zamawiający formułuje szczegółowe wymagania i dokonuje 
opisu tych warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do każdego z pakietów. Wykonawca winien 
posiadać zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz.U. z 2013 
r. poz. 950 z późn. zm.), wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami na poziomie co 
najmniej 100 % oraz zgodnie z art. 146 tejże ustawy wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami 
własnymi na poziomie co najmniej 100 % za okres ostatniego pełnego roku obrotowego dla którego było 
możliwe sporządzenie sprawozdania finansowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten 
okres. 
Na potwierdzenie spełnienia powyższego Wykonawca winien przedłożyć część sprawozdania finansowego, 
potwierdzającą na ostatni dzień okresu za jaki możliwe było jego sporządzenie, posiadanie zgodnie z art. 154 
ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych aktywami na poziomie co najmniej 100 % oraz zgodnie z art. 146 tejże ustawy wskaźnika 
pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie co najmniej 100%, za okres ostatniego 
pełnego roku obrotowego dla którego było możliwe sporządzenie sprawozdania finansowego, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, wraz z wyliczeniem ich wartości. 
Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów, o których mowa w 
niniejszym punkcie metodą spełnia/nie spełnia. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W przypadku warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp, Zamawiający formułuje szczegółowe wymagania i dokonuje opisu tych warunków 



udziału w postępowaniu w odniesieniu do każdego z pakietów. Wykonawca winien posiadać zgodnie z art. 154 
ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), 
wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami na poziomie co najmniej 100 % oraz 
zgodnie z art. 146 tejże ustawy wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie co 
najmniej 100 % za okres ostatniego pełnego roku obrotowego dla którego było możliwe sporządzenie 
sprawozdania finansowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres. 
Na potwierdzenie spełnienia powyższego Wykonawca winien przedłożyć część sprawozdania finansowego, 
potwierdzającą na ostatni dzień okresu za jaki możliwe było jego sporządzenie, posiadanie zgodnie z art. 154 
ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych aktywami na poziomie co najmniej 100 % oraz zgodnie z art. 146 tejże ustawy wskaźnika 
pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie co najmniej 100 %, za okres ostatniego 
pełnego roku obrotowego dla którego było możliwe sporządzenie sprawozdania finansowego, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, wraz z wyliczeniem ich wartości. 
Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów, o których mowa w 
niniejszym punkcie metodą spełnia/nie spełnia. 
 
III.2.3)Kwalifikacje techniczne 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
Zamawiający formułuje szczegółowe wymagania i dokonuje opisu tych warunków udziału w postępowaniu: 
1. 
W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy – Pzp, Zamawiający formułuje 
szczegółowe wymagania w zakresie pakietu 1 i dokonuje opisu tych warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. wykonał 
lub dla świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
a) dla pakietu 1 – co najmniej 1 usługę ubezpieczenia odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, o łącznej wartości sum ubezpieczenia ubezpieczanego mienia i sum gwarancyjnych nie 
niższej niż: 50 000 000 PLN; 
c) dla pakietu 3 – Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań i nie dokonuje opisu tych warunków 
udziału w postępowaniu. 
Na potwierdzenie spełnienia powyższego Wykonawca winien przedłożyć wykaz usług głównych 
potwierdzający, że wykonał lub dla świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie wraz z podaniem ich wartości (łącznej wielkości sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych), przedmiotu 
(rodzajów ubezpieczeń), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: 
a) dla pakietu 1 – co najmniej 1 usługę ubezpieczenia odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym 
przedmiot zamówienia pakietu 1, o łącznej wartości sum ubezpieczenia ubezpieczanego mienia i sum 
gwarancyjnych nie niższej niż: 50 000 000 PLN; 
c) dla pakietu 2 – Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań i nie dokonuje opisu tych warunków 
udziału w postępowaniu 
Ocena spełnienia powyższego warunku w zakresie pakietu 1 zostanie dokonana na podstawie dokumentów, o 
których mowa w niniejszym punkcie metodą spełnia/nie spełnia. 
2. 
W przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy – Pzp, Zamawiający nie formułuje 
szczegółowego wymagania i nie dokonuje opisu tych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 
załącznik nr 5 do SIWZ. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
Zamawiający formułuje szczegółowe wymagania i dokonuje opisu tych warunków udziału w postępowaniu: 
1. 
W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy – Pzp, Zamawiający formułuje 
szczegółowe wymagania w zakresie pakietu 1 i dokonuje opisu tych warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. wykonał 
lub dla świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
a) dla pakietu 1 – co najmniej 1 usługę ubezpieczenia odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, o łącznej wartości sum ubezpieczenia ubezpieczanego mienia i sum gwarancyjnych nie 
niższej niż: 50 000 000 PLN. 
c) dla pakietu 3 – Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań i nie dokonuje opisu tych warunków 



udziału w postępowaniu. 
Na potwierdzenie spełnienia powyższego Wykonawca winien przedłożyć wykaz usług głównych 
potwierdzający, że wykonał lub dla świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie wraz z podaniem ich wartości (łącznej wielkości sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych), przedmiotu 
(rodzajów ubezpieczeń), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: 
a) dla pakietu 1 – co najmniej 1 usługę ubezpieczenia odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym 
przedmiot zamówienia Pakietu 1, o łącznej wartości sum ubezpieczenia ubezpieczanego mienia i sum 
gwarancyjnych nie niższej niż: 50 000 000 PLN; 
c) dla pakietu 2 – Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań i nie dokonuje opisu tych warunków 
udziału w postępowaniu. 
Ocena spełnienia powyższego warunku w zakresie pakietu 1 zostanie dokonana na podstawie dokumentów, o 
których mowa w niniejszym punkcie metodą spełnia/nie spełnia. 
2. 
W przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy – Pzp, Zamawiający nie formułuje 
szczegółowego wymagania i nie dokonuje opisu tych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 
załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu 
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie 
 
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi 
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie 
usługi: nie 
 

Sekcja IV: Procedura 
IV.1)Rodzaj procedury 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Otwarta 
 
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału 
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu 
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia 
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w 
zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym 
 
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 
 
IV.3)Informacje administracyjne 
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 
ZP/220/108/14 
 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 
nie 
 
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
15.12.2014 - 09:30 
 
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom 
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
polski. 
 



IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
 
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert  
Data: 15.12.2014 - 10:00 
 

Miejscowość: 

Szczecin 
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie 
 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
 
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
 
VI.3)Informacje dodatkowe 
Oświadczenia lub dokumenty wymagane w ofercie: 
1. wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 4 do SIWZ, 
2. oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki wymagane art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ, 
3. oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – 
załącznik nr 6 do SIWZ, 
4. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem lub dokument 
równoważny, 
5. w odniesieniu do pakietu 1 zgodnie z warunkiem wskazanym w pkt 4.2. rozdział V SIWZ – wykaz głównych 
usług wykonanych lub dla świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wraz z podaniem ich wartości (łącznej wielkości sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych), przedmiotu (rodzajów 
ubezpieczeń), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – załącznik nr 8 do SIWZ, 
oraz załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Dowodami, są: 
– poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
– oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać poświadczenia. 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodu/ów. 
6. Część sprawozdania finansowego, potwierdzającą na ostatni dzień okresu za jaki możliwe było jego 
sporządzenie, posiadanie zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, 
wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami na poziomie co najmniej 100 % oraz 
zgodnie z art. 146 tejże ustawy wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie 
co najmniej 100 %, za okres ostatniego pełnego roku obrotowego dla którego było możliwe sporządzenie 
sprawozdania finansowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres. 
7. 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 ofert. 
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
10. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, 



wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
11. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
12. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
13. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Wykonawcy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. 
14. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale V niniejszej SIWZ, 
polega zgodnie z pkt 5 rozdziału V niniejszej SIWZ na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest 
przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonywania zamówienia, obejmujące w szczególności: 
14.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów; 
14.2. sposób wykorzystania tych zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; 
14.3. charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem; 
14.4. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 4.4 rozdziału V 
niniejszej SIWZ, polega zgodnie z pkt 5 rozdziału V niniejszej SIWZ na zasobach innych podmiotów, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument o którym mowa w punkcie 6, podmiotów na których 
zasobach polega Wykonawca przy realizacji zamówienia w odniesieniu do tych podmiotów. 
Jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest 
przedłożyć również dokumenty i oświadczenie, o których mowa w punktach 3 i od 7 do 12, podmiotów na 
których zasobach polega Wykonawca przy realizacji zamówienia w odniesieniu do tych podmiotów. 
15. Jeżeli, Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego 
miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu 
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 
16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
16.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7–9, oraz 11 składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 
16.2. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10 i 12, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego 
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 
16.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 16.1 i 16.2, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
17. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną 
zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – 
załączyć tylko w sytuacji, kiedy ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentacji nie wynika z wpisu 
do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 
18. Dokument poświadczający wniesienie wadium. Jeżeli wadium zostało wniesione w formie innej niż 
pieniężna, dokument potwierdzający wniesienie wadium musi być załączony w oryginale. 
19. Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy w zakresie ryzyk będących przedmiotem niniejszego 



zamówienia, o ile mają zastosowanie. 
20. W przypadku złożenia oferty wspólnej – wymagane jest złożenie: 
20.1. Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Załączyć tylko w sytuacji, kiedy ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentacji nie wynika z 
wpisów do właściwego rejestru lub wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
poszczególnych Wykonawców. 
20.2. Dokumentów poszczególnych Wykonawców określonych w punktach 3, 4 i od 7 do 13. 
20.3. Dokumentów i oświadczeń wymienionych w punktach 1, 2, 5 i 6 podpisanych przez pełnomocnika do 
reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 
20.4 Ogólnych warunków ubezpieczenia tego Wykonawcy, na podstawie, których będzie zawarta umowa o ile 
mają zastosowanie i dokumentu wymienionego w punkcie 18. 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dopuszczalne są w granicach określonych przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Do okoliczności, w których Strony mogą za obopólną zgodą zawrzeć 
aneks do umowy zaliczamy: 
Dla Pakietu 1 / ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej/ 
a. zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy; 
b. zawężenie zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacja przez Zamawiającego z ochrony 
ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk lub określonych składników majątku własnego lub powierzonego, 
wymagające ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki; 
c. zwiększenie zakresu prowadzonej działalności albo potrzeba objęcia ochroną ubezpieczeniową określonych 
ryzyk lub określonych składników majątku własnego lub powierzonego, powodujące konieczność rozszerzenia 
lub zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki; 
d. uzupełnienie sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, limitu po wypłacie odszkodowania; 
e. zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umową, polegające na powstawaniu nowych jednostek, 
przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub siedziby; 
f. obowiązek ubezpieczenia wynikający z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym 
charakterze; 
g. zmianę podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie; 
h. zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie stawek/ składek; 
i. zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT; 
j. inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia. 
Dla Pakietu 2 / ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych/ 
a. zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy; 
b. zmiany zakresu prowadzonej działalności przez Zamawiającego mające wpływ na objecie ochroną 
ubezpieczeniową określonych ryzyk; 
c. uzupełnienie sumy ubezpieczenia, limitu po wypłacie odszkodowania; 
d. zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umową, polegające na powstawaniu nowych jednostek, 
przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub siedziby; 
e. zmianę podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie; 
f. zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie stawek/ składek; 
g. zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT; 
h. inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia. 
2. Zmiany istotnych postanowień umowy muszą być dokonane na piśmie, wyłącznie w zakresie powyżej 
określonym. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do 
wprowadzenia zmiany. 
3. Pozostałe warunki umowy określone zostały w jej projekcie stanowiącym odpowiednio załącznik 3a i/lub 3b 
do SIWZ. 
 
VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

POLSKA 



VI.4.2)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy na wniesienie odwołani regulują przepisy 
art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 
02-676 Warszawa, ul. Postępu 17a, w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
 
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Urząd Zamówień Publicznych, KIO 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

POLSKA 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
3.11.2014 

 
 


