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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

1. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, tel. +48 

729-059-534, e-mail:  agulska@szpitalrawa.pl, www.szpitalrawa.pl ogłasza przetarg nieograniczony 
na zadanie: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku 

rzeczowego” – znak sprawy: ZP/05/2019. 

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. 
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego, ul. 

Warszawska 14, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka (budynek administracji - 
sekretariat), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony 

internetowej www.szpitalrawa.pl  

4. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej i w niżej wymienionym zakresie ryzyk  

a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą  

b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego  
c) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  w związku z prowadzoną działalnością  

d) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  

e) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 

5. Miejsce realizacji siedziba zamawiającego, Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa 
Mazowiecka, oddziały szpitalne.  

6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Publicznych (CPV): 

Kod CPV Opis 

66510000–8 usługi ubezpieczeniowe 

66516400 – 4 usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej. 

66516000 – 0 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

66515400 – 7 usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów. 

66515100 - 4 usługi ubezpieczenia od ognia 

66515000 – 3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 

 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej 

9. Termin realizacji zamówienia 36 miesięcy 

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 

10.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
10.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu i niniejszej SIWZ. 
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b 

ustawy, dotyczących: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Wykonawca spełni warunek udziału postępowaniu jeśli posiada uprawnienia na wykonywanie 
działalności ubezpieczeniowej w dziale I zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 
roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 
999), lub dla podmiotów rozpoczynających działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 
lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1206 ze zm.) 

zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 
c) zdolności technicznej lub zawodowej.  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

mailto:agulska@szpitalrawa.pl
http://www.szpitalrawa.pl/
http://www.szpitalrawa.pl/


2 | S t r o n a  

 

10. 3 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ tj. art. 24 ust. 1 Pzp   

 
10.4. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust  5 Pzp 

10.5. Jeżeli wykonawca działa w formie Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w przypadku 
udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności 

 

10A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 
Część a – oświadczenia składane wraz z ofertą  

Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia  
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
a) nie podlega wykluczeniu i  

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
10 B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, oświadczeń lub dokumentów: 
a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
b) potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych określonych przez 
Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawca musi złożyć: 
a) zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w dziale I zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r.,  poz. 999), lub dla podmiotów rozpoczynających działalność przed 
wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 1206 ze zm. t.j.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie 
działalności ubezpieczeniowej 
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

Pzp wysta-wionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

e) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w 
art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). - wg wzoru 
wskazanym w Załączniku nr 8 do SIWZ 
f) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie   24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp, 
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 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.  
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  Wykonawcy składają 
oświadczenia, że:  

a) Posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w dziale I zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i 
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reasekuracyjnej  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 999), lub dla podmiotów 
rozpoczynających działalność przed wejściem  w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o 
działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1206 ze zm.) zaświadczenie Ministra 
Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej  

b) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej oraz posiadają zdolności techniczne i 
zawodowe umożliwiające wykonanie umowy 

c) nie zachodzą wobec nich przesłanki wymienione w art. 24 ust 1  skutkujące wykluczeniem 
z postępowania  

                       

11.  Postępowanie zwolnione z wpłaty wadium 
 

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Cena  60% 

Jednorazowe odnowienie sumy gwarancyjnej i limitów w 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności 

25% 

„Fundusz Prewencyjny” w złotych 5 % 

Dodatkowa przezorna suma ubezpieczenia „P” 10 % 

       

13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji ul. 
Warszawska 14,  96-200 Rawa Mazowiecka , sekretariat Dyrektora w terminie najpóźniej do 27 

czerwca 2019r. do godziny 11.00  
 

14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27.06.2019 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego, 

budynek administracji, sala konferencyjna, ul. Warszawska 14,  96-200 Rawa Mazowiecka. 
 

15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert  
 

16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta.  

 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony.  

 

18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  
 

19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
 

20. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień 
umowy, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. roku  Prawo zamówień publicznych   

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),) w  stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, tj.: 
a) zmian dotyczących terminów płatności, wysokości i liczby rat składki (w tym także części rat 

składki), w przypadku braku środków na zapłatę składek przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach 

ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty; 

b) zmian wysokości składki lub raty składki (w tym także części rat składki) w przypadku zmiany 
sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, w przypadku zmiany wartości majątku, ilości 

Ubezpieczonych, z zachowaniem stawki ustalonej dla danego rodzaju ubezpieczenia; 
c) zmian organizacyjnych stron, np. zmiany reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmiany osób 

do kontaktu między stronami itp., 
d) przedłużenia terminu obowiązywania umów ubezpieczenia, których zawarcie stanowi 

przedmiot zamówienia w Postępowaniu na skutek przedłużającego się postępowania 

wszczętego w celu zawarcia umów ubezpieczenia o zbliżonym zakresie ochrony; 
e) odtworzenia limitów podlegających wyczerpaniu; 

f) ograniczenia zakresu ubezpieczenia oraz rozliczenia i aktualizacji składek ubezpieczeniowych  
– w przypadku rezygnacji przez Ubezpieczającego z  prowadzenia działalności wykonywanej w  

dniu zawarcia umowy  względnie wprowadzenia dodatkowych wyłączeń do ubezpieczeń 

stanowiących przedmiot zamówienia w Postępowaniu; 
g) rozszerzenia zakresu ochrony oraz rozliczenia i aktualizacji składek ubezpieczeniowych  w 

przypadku rozszerzenia przez Ubezpieczającego zakresu prowadzenia działalności  w stosunku 
do wykonywanej w  dniu zawarcia umowy, usunięcia części wyłączeń z ubezpieczeń 

stanowiących przedmiot zamówienia w Postępowaniu itp; 
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h) zmian dotyczących ustalonych świadczeń ubezpieczeniowych oraz rozliczenia i aktualizacji 
składek ubezpieczeniowych (w tym rat składek i części rat składek) – w przypadku 

zidentyfikowania przez Ubezpieczonego potrzeby dokonania takiej zmiany; 
i) zmian warunków umów stanowiących przedmiot zamówienia w Postępowaniu na 

korzystniejsze dla Ubezpieczającego, wynikające z przepisów prawa, które weszły w życie po 

dacie zawarcia tych umów; 
j) zmian warunków ubezpieczenia na korzystniejsze dla Ubezpieczającego, wynikających 

z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązujących u Ubezpieczyciela, które weszły w życie 
po dacie zawarcia umów stanowiących przedmiot zamówienia w Postępowaniu; 

k) zmian postanowień umów ubezpieczenia stanowiących przedmiot zamówienia w 

Postępowaniu, których konieczność lub potrzeba wprowadzenia wynika z zastosowania 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności tych, które weszły w życie po 

dacie zawarcia tych umów. 
l) realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu 

łącznie przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2 a-c ustawy;  
m) sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w art. 144 ust.1 pkt. 3 a-b 

ustawy;  

n) zmiany wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym 
wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt. 4 a-c ustawy;  

o) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy;  
p) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie  
q) nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) 

stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; Zmiana 

może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności 

mające wpływ na koszty wykonania zamówienia 
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za 

zgodą obu stron i  będą dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Pzp. 
 

21. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w 

dniu 18.06.2019 r. pod numerem ogłoszenia: 563016-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.   
 

 

 

 
 
Rawa Mazowiecka, dn. 18.06.2019 r     ......................................... 

                                                                                                         /podpis Zamawiającego/ 


