Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.pcz.org.pl/

Kamienna Góra: USŁUGA ubezpieczenia grupowego na życie DLA PRACOWNIKÓW
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. oraz ich
współmałżonków i pełnoletnich dzieci
Numer ogłoszenia: 30335 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. , ul.
Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 7449033.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA ubezpieczenia
grupowego na życie DLA PRACOWNIKÓW Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej
Górze Sp. z o. o. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający
informuje, że jest jeden przedmiot zamówienia a zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ
ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH, PEŁNOLETNICH DZIECI.

Oznaczenie CPV: 66511000 / usługi ubezpieczeń na życie/ 65512000/ usługi ubezpieczeń od
następstw nieszczęśliwych wypadków/65512220 / usługi ubezpieczenia medycznego/.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamówienie uzupełniające może dotyczyć ubezpieczenia mienia, które Zamawiający
zakupi lub w posiadanie którego wszedł po zawarciu umowy ubezpieczenia.
Zamawiający może zdecydować o ubezpieczeniu mienia, które wcześniej nie zostało
zgłoszone do ubezpieczenia. W ubezpieczeniu OC zamówienie uzupełniające może
dotyczyć zwiększenia sumy gwarancyjnej lub zwiększenia jej podlimitów lub
zwiększenia zakresu ochrony w związku ze zmianami w ryzyku prowadzonej
działalności lub innymi zmianami niezależnymi od Zamawiającego np. zmianami
prawa.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.10.00-0, 65.51.22.20-0.
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: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymaga wpłaty wadium.
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
• Wykonawca winien wykazać, że prowadzi działalność ubezpieczeniową
zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej
(Dz. U. z 2003 roku, Nr 124, poz. 1151 z późniejszymi zmianami), działa w
formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiada
zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
obejmującej przedmiot zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na
podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu
państwowego, że prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot
zamówienia
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej 3 (TRZY ) zamówienia
polegające na grupowym ubezpieczeniu na życie dla grupy pracowników i
członków rodzin pracowników nie mniejszej niż grupa wskazana do
ubezpieczenia przez Zamawiającego
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca winien spełniać wymogi określone w ustawie o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 roku Nr 11, poz. 66 ze zmianami), tj.
posiadać na dzień składania ofert pokrycie: - marginesu wypłacalności
środkami własnymi powyżej 100%, - rezerw techniczno - ubezpieczeniowych
powyżej 100%

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;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy - dokument nr 6 dokument należy
przedstawić w wersji elektronicznej lub papierowej
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 - 80

• 2 - rozszerzenie zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego poprzez akceptację
ubezpieczeń fakultatywnych w ramach oferowanej ceny za jednego ubezpieczonego 20
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
Zamawiający dopuści możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych
okoliczności: - wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie
leży w interesie ZAMAWIAJĄCEGO, - jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, - zmiany
są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,
- nastąpi konieczność zmiany umowy z powodu przekształceń prawnych , sukcesji
generalnych. - do ubezpieczenia przystąpi mniej niż 50% pracowników Zamawiającego w
ciągu 2 miesięcy od początku okresu ubezpieczenia. - w trakcie realizacji zamówienia nastąpi
wycofanie zgody na potrącanie z wynagrodzenia przez wszystkich ubezpieczonych
pracowników, - zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku, gdy
nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy, - niezbędna jest zmiana
sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla ZAMAWIAJĄCEGO lub jest
konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.pcz.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe
Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta 10 58-400 Kamienna
Góra dział zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z
o. o. ul. Bohaterów Getta 10 58-400 Kamienna Góra sekretariat.
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

