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Chojnice, 17 marca 2008 r. 
 

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: 

 

Chojnice: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Specjalistycznego  
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach (II) 

 
Numer ogłoszenia: 54447 - 2008; data zamieszczenia: 17.03.2008 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10,  
89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3956974, fax 052 3956505. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.chojnice.pl  

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia oraz 
odpowiedzialności cywilnej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach (II). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 
jest ubezpieczenie Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach w poniższym zakresie: 
a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (żywiołów), 
b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem dewastacji, 
c) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej,  
d) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
e) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów 
mechanicznych, 
f) ubezpieczenie autocasco. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.33.41.00-1, 66.33.60.00-4, 66.33.61.00-5, 
66.33.63.10-0, 66.33.70.00-1, 66.33.71.00-2. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.03.2009. 
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: O udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. w szczególności: a) są uprawnieni 
do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów, b) prowadzą działalność 
ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U.  
z 2003 roku Nr 124, poz. 1151), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego 
zamówienia, tj. prowadzą działalność w zakresie ubezpieczeń działu II grup 1, 3, 8, 9, 10, 13 
Załącznika nr 1 do ww. ustawy. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. w szczególności: 
a) w ostatnich trzech latach ubezpieczali szpital z sumą gwarancyjną w OC nie niższą niż 750 000,00 
zł, b) są w stanie zapewnić bieżącą obsługę i szybką reakcję w przypadku zgłoszenia szkody, tj. 
posiadają jednostkę terenową na terenie województwa pomorskiego, dysponują w ramach jednostki 
odpowiednim zapleczem personalnym (co najmniej jeden likwidator majątkowy i komunikacyjny) 
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
tj. w szczególności: a) posiadają, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności 
ubezpieczeniowej, na dzień 30.09.2007 roku wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
aktywami co najmniej 100 %, b) posiadają, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku  
o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 30.09.2007 roku wskaźnik pokrycia marginesu 
wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia, tj. zgodnie z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu wykonawcy zobligowani są dostarczyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis  
z właściwego rejestru np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
b) kopia zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie 
tożsamym z przedmiotem zamówienia, lub gdy na podstawie odrębnych przepisów zezwolenie nie jest 
wymagane, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność 
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania 
wykonawcy, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest 
konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.szpital.chojnice.pl  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital 
Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice (Dział Zamówień Publicznych,  
p. 119). 
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IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający 
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie 
uzyskania tego opisu: nie dotyczy. 

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli 
zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10,  
89-600 Chojnice (Dział Zamówień Publicznych, p. 119). 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: nie dotyczy 

 


