
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.imw.lublin.pl 

 

Lublin: Usługi ubezpieczenia Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w latach 2016 - 

2019 

Numer ogłoszenia: 30683 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016 
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: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki , ul. Jaczewskiego 2, 20-090 

Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7184410, faks 81 7478646. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.imw.lublin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ubezpieczenia Instytutu 

Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w latach 2016 - 2019. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet I: a. 

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, b. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich 

ryzyk. c. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, d. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

leczniczego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń 

zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w 

związku z wykonywaniem działalności leczniczej e. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia Pakiet II: a. obowiązkowe 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, b. ubezpieczenie 

autocasco, c. ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów, d. ubezpieczenie assistance,. 

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 Ustawy. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 

http://www.imw.lublin.pl/


24.04.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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 musi wykazać, że posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na 

prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia, tj. prowadzi działalność zgodnie z ustawą o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz.U.124 poz. 1151 z dnia 22 maja 2003 z późn. zm.), a w 

przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 

lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) 

zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej, w przypadku ubiegania się wykonawców wspólnie o udzielenie 

zamówienia warunek musi spełniać każdy z wykonawców; 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że: · posiada 

zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, na 

dzień 31.03.2015 roku wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

aktywami co najmniej 100%, · posiada zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 31.03.2015 roku wskaźnik 

pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%, w 

przypadku ubiegania się wykonawców wspólnie o udzielenie zamówienia warunek 

musi spełniać każdy z wykonawców 

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; 

• 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; 

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) 

oświadczenie o posiadaniu: zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej, na dzień 31.03.2015 roku wskaźnika pokrycia rezerw techniczno 

ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100% posiadaniu zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 

maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, , na dzień 31.03.2015 roku wskaźnika pokrycia 

marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%. 

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 - 95 

• 2 - klauzule fakultatywne - 5 

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 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 

formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać 

postanowień zawartych w art. 144 ust.1 Prawa zamówień publicznych. 2. Dopuszczalne są 

następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: a) zmiana terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, w przypadku: · gdy wykonanie zamówienia w pierwotnie określonym terminie nie 

leży w interesie Zamawiającego - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu 

Zamawiającego, · wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, b) zmiana wysokości sum ubezpieczenia, w przypadku zmiany wartości ubezpieczanego 

mienia, które mogą wynikać z nabywania przez Zamawiającego środków trwałych, modernizacji i 

ulepszania środków trwałych, wdrażania nowych inwestycji - wykraczające poza wartości 

rozliczane na podstawie klauzuli automatycznego pokrycia, c) zmiana ilości ubezpieczanego mienia, 

w przypadku zmiany ilości posiadanego mienia, d) zmiana zakresu ubezpieczenia na wniosek 

Zamawiającego, w przypadku zmiany zakresu wykonywanej przez Zamawiającego działalności, 

zmiany miejsca wykonywania działalności, zmiany obowiązujących w zakresie ubezpieczeń 

przepisów prawnych, ujawnienia bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, które nie 

zostało przewidziane w SIWZ. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi 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. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.imw.lublin.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Canada Brokers 

Sp.z o.o. ul. Grzybowska 87,0-844 Warszawa, www.canadabrokers.com.pl ;Instytut Medycyny Wsi 

im. W. Chodźki ul. Jaczewskiego 2 20-090 Lublin www. imw.lublin.pl. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
07.04.2016 godzina 12:00, miejsce: sekretariat Canada Brokers Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00 - 

844 Warszawa. 

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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a. ubezpieczenie 

mienia od wszystkich ryzyk, b. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

c. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 



działalność leczniczą, d. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

leczniczego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń 

zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w 

związku z wykonywaniem działalności leczniczej e) dobrowolne ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 24.04.2016. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1. Cena - 95 

• 2. klauzule fakultatywne - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a. obowiązkowe 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, b. 

ubezpieczenie autocasco, c. ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów, d. ubezpieczenie 

assistance,. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 24.04.2016. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1. Cena - 95 

• 2. klauzule fakultatywne - 5 

 


