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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:7231-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Usługi ubezpieczeniowe
2018/S 005-007231
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
"MERYDIAN" S.A. Brokerski Dom Ubezpieczeniowy
471042317
ul. Piotrkowska 233
Łódź
90-456
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Misiak
Tel.: +48 510143180
E-mail: m.misiak@merydian.pl
Faks: +48 426377799
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.merydian.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
www.merydian.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Prawa Handlowego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność Brokerska w Zakresie Ubezpieczeń

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa Ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Numer referencyjny: 1/SW-2018

II.1.2)

Główny kod CPV
66510000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, w zakresie:
Dla Pakietu 1.
— ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
— ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Dla Pakietu 2.
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Dla Pakietu 3.
Ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych.
Dla Pakietu 4.
Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66515000
66515100
66515400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.
98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7

II.2.4)

Opis zamówienia:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium
w złotych polskich:
Dla Pakietu 1 w wysokości -1 260,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100);
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1.w pieniądzu, przelewem, na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego:
Rachunek bankowy (wadium): PKO BP SA I O/Łódź.
Numer rachunku: 1020 3352 0000 1602 0099 1000.
Z dopiskiem „Wadium do postępowania nr: 1/SW-2018, PAKIET/Y ....”. Za datę wniesienia wadium w
pieniądzu uznaje się datę wpływu pieniędzy na konto zamawiającego, środki finansowe powinny wpłynąć na
konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy z
postępowania, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
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3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
3.3. gwarancjach bankowych,
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed siębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi
zmianami).,
4. Zamawiający dokona zwrotu wadium wyłącznie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 1,
ust. 1a i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Dowód poświadczający wniesienie wadium winien być załączony do oferty.
6. Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku zamawiającego kwotą
wadium.
7. Dokument poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz winien być załączony do oferty
wyłącznie w oryginale.
8. Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej ma być udzielone do końca terminu związania ofertą.
9. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być wystawione na wszystkich wykonawców
Lub jednego, wskazanego w pełnomocnictwie lub innym dokumencie (np. umowa konsorcjum) Wykonawcę.
10. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, winna być ona co najmniej gwarancją
bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego
11. Nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zakres Ubezpieczenia / Waga: 10
Cena - Waga: 90

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

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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet II
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66516000
66516400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL7
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.
98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7
II.2.4)

Opis zamówienia:
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium
w złotych polskich:
Dla Pakietu 2 w wysokości - 12.390,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych
00/100);
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1.w pieniądzu, przelewem, na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego:
Rachunek bankowy (wadium): PKO BP SA I O/Łódź.
Numer rachunku: 1020 3352 0000 1602 0099 1000.
Z dopiskiem „Wadium do postępowania nr: 1/SW-2018, Pakiet/y ....”. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu
uznaje się datę wpływu pieniędzy na konto zamawiającego, środki finansowe powinny wpłynąć na konto
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy z
postępowania, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
3.3. gwarancjach bankowych,
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi
zmianami).,
4. Zamawiający dokona zwrotu wadium wyłącznie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 1,
ust. 1a i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Dowód poświadczający wniesienie wadium winien być załączony do oferty.
6. Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku zamawiającego kwotą
wadium.
7. Dokument poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz winien być załączony do oferty
wyłącznie w oryginale.
8. Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej ma być udzielone do końca terminu związania ofertą.
9. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być wystawione na wszystkich wykonawców
Lub jednego, wskazanego w pełnomocnictwie lub innym dokumencie (np. umowa konsorcjum) Wykonawcę.
10. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, winna być ona co najmniej gwarancją
bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego
11. Nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zakres ubezpieczenia / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet III
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66514110
66515000
66516100
66512100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.
98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7

II.2.4)

Opis zamówienia:
Ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych.
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium
w złotych polskich:
Dla Pakietu 3 w wysokości - 1 430,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych 00/100);
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1.w pieniądzu, przelewem, na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego:
Rachunek bankowy (wadium): PKO BP SA I O/Łódź.
Numer rachunku: 1020 3352 0000 1602 0099 1000.
Z dopiskiem „Wadium do postępowania nr: 1/SW-2018, Pakiet/y ....”. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu
uznaje się datę wpływu pieniędzy na konto zamawiającego, środki finansowe powinny wpłynąć na konto
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy z
postępowania, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
3.3. gwarancjach bankowych,
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
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3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi
zmianami).,
4. Zamawiający dokona zwrotu wadium wyłącznie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 1,
ust. 1a i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Dowód poświadczający wniesienie wadium winien być załączony do oferty.
6. Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku zamawiającego kwotą
wadium.
7. Dokument poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz winien być załączony do oferty
wyłącznie w oryginale.
8. Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej ma być udzielone do końca terminu związania ofertą.
9. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być wystawione na wszystkich Wykonawców
Lub jednego, wskazanego w pełnomocnictwie lub innym dokumencie (np. umowa konsorcjum) Wykonawcę.
10. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, winna być ona co najmniej gwarancją
bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego
11. Nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zakres ubezpieczenia / Waga: 10
Cena - Waga: 90

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

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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet IV
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000
66515100
66515400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.
98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7
II.2.4)

Opis zamówienia:
Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów.
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium
w złotych polskich:
Dla Pakietu 4 w wysokości - 150,00 PLN(słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100);
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1.w pieniądzu, przelewem, na rachunek bankowy Pełnomocnika zamawiającego:
Rachunek bankowy (wadium): PKO BP SA I O/Łódź.
Numer rachunku: 1020 3352 0000 1602 0099 1000.
Z dopiskiem „Wadium do postępowania nr: 1/SW-2018, PAKIET/Y ....”. Za datę wniesienia wadium w
pieniądzu uznaje się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego, środki finansowe powinny wpłynąć na
konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy z
postępowania, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
3.3. gwarancjach bankowych,
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi
zmianami).,
4. Zamawiający dokona zwrotu wadium wyłącznie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 1,
ust. 1a i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Dowód poświadczający wniesienie wadium winien być załączony do oferty.
6. Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku zamawiającego kwotą
wadium.
7. Dokument poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz winien być załączony do oferty
wyłącznie w oryginale.
8. Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej ma być udzielone do końca terminu związania ofertą.
9. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być wystawione na wszystkich Wykonawców
Lub jednego, wskazanego w pełnomocnictwie lub innym dokumencie (np. umowa konsorcjum) Wykonawcę.
10. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, winna być ona co najmniej gwarancją
bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego
11. Nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zakres ubezpieczenia / Waga: 10
Cena - Waga: 90

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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

8 / 12

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:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
2.Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie co
najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia, na który składa ofertę;
2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań.
2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań.
3. Zamawiający nie zastrzega warunków przewidzianych w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza ponad to wykonawcę o którym mowa
w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z
późn. zm.);
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 - 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub na
podstawie przesłanek wskazanych przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym
lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
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wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne warunki umowy w spawie zamówienia publicznego zostały określone we wzorze umowy, który stanowi
odpowiednio do Pakietu Załącznik nr 3a i/lub 3b, i/lub 3c, i/lub 3d do SIWZ (3a dla Pakietu 1, 3b dla Pakietu 2,
3c dla Pakietu 3, 3d dla Pakietu 4).
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.

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

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: 15/02/2018
Czas lokalny: 11:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 16/04/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/02/2018
Czas lokalny: 11:15
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Miejsce:
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A.90-456 Łódź Piotrkowska 233; sala konferencyjna, II piętro.
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:
I.1 oświadczenia i dokumenty w ofercie:
1.1Wypełniony formularz ofertowy
1.2 Pełnomocnictwo (lub ciąg pełnomocnictw)
1.3W przypadku składania oferty wspólnej dodatkowo: pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich
podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
I zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.4Oświadczenie wykonawcy wypełnione na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
[dalej: ”JEDZ”] wg informacji Załącznika nr 5 do SIWZ
1.5Dokument poświadczający wniesienie wadium.
2.Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej
informacji udzielanej bezzwłocznie po otwarciu ofert, o której mowa w rozdziale XVII pkt 4 SIWZ, zobowiązany
jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
Oświadczenie należy przesłać w wyznaczonym wyżej terminie w formie elektronicznej, zaś oryginał
oświadczenia przekazać zamawiającemu niezwłocznie. Oświadczenie można złożyć na druku Załącznika Nr
6 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności / braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
3.Oświadczenia zawarte w Załączniku nr 5 (JEDZ) do SIWZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
3.1. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1844 ze zm.), w zakresie
Co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia lub dokument równoważny.
3.2. 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 potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
3..3 Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
Prawo zamówień publicznych wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
3.4. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
3.5. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
II. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie
zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 67
ust.1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli
mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują określone w
Dziale VI tejże ustawy środki ochrony prawnej stosowne do trybu postępowania.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie powinno:
3.1. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy,
3.2. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
3.3. określać żądanie
3.4. oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminach
określonych w Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
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W taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
Że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,
Jeśli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.
7. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania.
8. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2018
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