Ogłoszenie nr 2021/BZP 00004796/01 z dnia 2021-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SZPITALA MIEJSKIEGO IM
JANA GARDUŁY W SWINOUJŚCIU SP.Z O. O.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miesjki im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812046670
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Mieszka I 7
1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście
1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-swinoujscie.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spólka prawa handlowego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SZPITALA
MIEJSKIEGO IM JANA GARDUŁY W SWINOUJŚCIU SP.Z O. O.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee03fcf9-6497-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00004796/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-01 15:53
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/on/maximus_broker
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak
3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

3.6. Zamawiający informuje, że załączniki nr 6 i 7 do SWZ zawierają informacje o charakterze
poufnym. W związku z powyższym na podstawie art. 280 ust. 3 Zamawiający udostępni w/w
załączniki tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o
udostępnienie informacji poufnych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest przesłać podpisany wniosek za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” bądź na adres e-mail:
jakub.kubat@maximus-broker.pl
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Osobą
uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:W kwestiach proceduralnych:Tadeusz
KoralewskiSzpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.ul. Mieszka I 7, 72-600
Świnoujście e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl orazW kwestiach merytorycznych:Jakub
KubatMaximus Broker Sp. z o. o. (Broker ubezpieczeniowy Zamawiającego działający na podstawie
pełnomocnictwa)ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń,e-mail: jakub.kubat@maximus-broker.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/2021
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4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia mienia od
wszystkich ryzyk,Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-01 do 2023-02-28
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: zakceptowane klauzule doadtkowe
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: zwiększenie limitów odpowiedzialności
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-01 do 2023-02-28
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: zaakceptowane klauzule dodatkowe
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług na zasadach określonych w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy.3.3. Zamawiający nie
przewiduje wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,
o których mowa w art. 95 Ustawy.3.4. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie
zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

10.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu. Niniejsze oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.Wykonawca, który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
ww. oświadczeniu.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10.2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.10.2.1. W celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) (dalej
Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych), zamawiający żąda
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
pkt 10.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.10.2.2. W celu
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający, na
podstawie §10 Rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych, żąda oświadczenia
wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

10.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o
którym mowa w pkt 10.1 SWZ lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.10.4. Jeżeli złożone przez wykonawcę
oświadczenie, o którym mowa pkt 10.1 SWZ lub podmiotowe środki dowodowe budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w
posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
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6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności,
wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki,
na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki
przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie
Wykonawcy;2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w
przypadku zmiany sumy ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie
ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem
danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z,
określonymi w SWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego
pokrycia;3) zmiany wysokości składki lub raty składki w i ubezpieczeniach zawartych w systemie
na pierwsze ryzyko w wyniku zmiany limitów odpowiedzialności na wniosek Zamawiającego oraz
za zgodą Wykonawcy. Zmiana taka będzie możliwa tylko pod warunkiem, że Zamawiający
zaakceptuje propozycje Wykonawcy dotyczące tej zmiany;4) zmiany wysokości składki w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i
budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej
brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SWZ,
zapisami klauzuli warunków i taryf;5) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu
ubezpieczenia wynikające z wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i
Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki;6) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze
zmian przepisów prawnych.2. Wyżej wymienione zmiany postanowień niniejszej umowy
związane ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy będą wprowadzone aneksem w terminie nie
późniejszym niż trzydzieści dni od końca każdego rocznego okresu ubezpieczenia i będą
obejmować wszelkie zmiany wysokości składki udokumentowane stosownymi umowami
ubezpieczenia (lub aneksami do umów ubezpieczenia) zawartymi w zakończonym rocznym
okresie ubezpieczenia.3. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy PZP, wynagrodzenie wykonawcy
(składka ubezpieczeniowa) może ulec zmianie w przypadku:1) zmiany wysokości składki w
związku z wprowadzeniem na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub
zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych.
Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT;2) zmiany:a) wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,b)
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki/ składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,c) zasad gromadzenia i wysokości
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342.),- pod warunkiem, że
zmiany, o których mowa w pkt a) - c) powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę oraz Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że mają one wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, tj. Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu szczegółową kalkulację wpływu opisanych w pkt. a) – c) zmian na koszty
realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
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7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-12 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-12 13:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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