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Skierniewice: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątku 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach 

Numer ogłoszenia: 18178 - 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach , ul. Rybickiego 

1, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8340821, 046 8340757, faks 046 8340821. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsz-skier.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej i majątku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława 

Rybickiego w Skierniewicach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej i majątku Wojewódzkiego Szpitala Zespolony im. Stanisława 

Rybickiego w Skierniewicach. Zakres minimalny zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2) 

ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej, na warunkach zgodnych z 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 3) 

dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z wyłączeniem działalności leczniczej 

4) ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Szpitala Zespolony im. Stanisława Rybickiego w 

http://www.wsz-skier.pl/


Skierniewicach systemem od wszystkich ryzyk 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i 

sprzętu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolony im. Stanisława Rybickiego w 

Skierniewicach systemem od wszystkich ryzyk. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4, 66.51.50.00-3, 

66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7. 

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 żąda wniesienia wadium przez 

Wykonawców uczestniczących w 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 Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności zezwolenie właściwego 

organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot 

zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że 

Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot 

zamówienia. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada uprawnienia do 

wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli potwierdzi posiadanie zezwolenia 



właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 

obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu 

państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową 

obejmującą przedmiot zamówienia; 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca złoży: Oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 

ustawy wg wzoru załącznika do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania 

przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie 

spełnia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca złoży: Oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 

ustawy wg wzoru załącznika do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania 

przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie 

spełnia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca złoży: Oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 

ustawy wg wzoru załącznika do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania 

przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie 

spełnia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca złoży: Oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 

ustawy wg wzoru załącznika do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania 

przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą 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; 

 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 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 



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; 

 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -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. 

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) 

Załączniki: Formularz Oferty: Załącznik Nr 2 do SIWZ wraz z załącznikami do Formularza: 

wykaz wszystkich ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia z datami zatwierdzenia 

przez Zarząd Wykonawcy i wszystkich aneksów do OWU, jakie mają zastosowanie w 



ofercie, Załącznik nr 1 - Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 

Załącznik nr 2 - Informacje dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego w 

systemie od wszystkich ryzyk, Załącznik nr 3 - Informacje dotyczące obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 

Załącznik nr 4 - Informacje dotyczące nadwyżkowego obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Załącznik nr 5 - 

Informacje dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z 

prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, Załącznik nr 6 - Informacje dotyczące 

klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych. Oświadczenie 

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie Art. 22 ust. 1 i art. 

44 PZP: Załącznik Nr 3 do SIWZ, Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia, na podstawie Art. 24 ust. 1 PZP: Załącznik Nr 4 do SIWZ, Oświadczenie 

Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom, na podstawie Art. 36 ust. 4 

PZP: Załącznik Nr 5 do SIWZ, Informacja o braku przynależności Wykonawcy do grupy 

kapitałowej: Załącznik Nr 6 do SIWZ (Dokumenty i oświadczenia wymienione w § 15, § 17 

oraz § 18 SIWZ) 

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 - 90 

 2 - Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

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 

Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych i 

szczególnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona 

ubezpieczeniowa, wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian kodeksu 

cywilnego i innych przepisów prawa w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą 

postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. Zmiana ceny ochrony 

ubezpieczeniowej w stosunku do ceny oferowanej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych 

zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego jest możliwa w sytuacji zmieny w czasie 

ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania 



następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z uwzględnieniem podanych warunków ich 

wprowadzenia: a) zmiany treści umowy, która wynikać będzie z konieczności dostosowania 

jej postanowień do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanych bądź 

wprowadzonych w trakcie wykonywania zamówienia, b) zmiany treści umowy, wynikającej 

ze wzrostu lub spadku ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia w danym rodzaju 

ubezpieczenia mienia systemem sum stałych, objętego zakresem zamówienia poprzez zmianę 

sumy ubezpieczenia i w konsekwencji wysokości składki, c) zmiany organizacyjnej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach istotnej 

dla realizacji niniejszej umowy, d) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności 

gospodarczej, e) zmiany adresu siedziby Wykonawcy, Warunkiem dokonania zmian jest 

złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę. Zmiany umowy muszą być 

dokonywane z zachowaniem zasad wynikających z przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza 

określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.wsz-skier.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki 

Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach 96-100 Skierniewice ul. 

Rybickiego 1, pok. nr 19 lub pobrać ze strony internetowej. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 03.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława 

Rybickiego w Skierniewicach 96-100 Skierniewice ul. Rybickiego 1 SEKRETARIAT 

DYREKTORA. 

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 

 
 


