
Ełk: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, w 
tym mienia będącego własnością Miasta Ełk przekazanego w użytkowanie Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, 
tel. 087 621 96 50, faks 087 621 96 33.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.promedica.elk.com.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku 
i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, w tym mienia będącego własnością Miasta Ełk przekazanego w 
użytkowanie Zamawiającego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia:  1.  Przedmiotem  zamówienia  jest 
ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, w tym mienia będącego własnością Miasta 
Ełk  przekazanego  w  użytkowanie  Zamawiającego.  Przedmiot  zamówienia  podlega  podziałowi  na  zadania: 
Zadanie I Ubezpieczenia mienia: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie  
mienia  od  kradzieży  z  włamaniem  i  rabunku,  3)  ubezpieczenie  przedmiotów  szklanych  od  stłuczenia,  4) 
ubezpieczenie  sprzętu  elektronicznego i  sprzętu  medycznego od wszystkich  ryzyk,  Zadanie  II  Obowiązkowe 
ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą  Zadanie  III 
Dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
z  tytułu  prowadzenia  działalności  leczniczej  (nadwyżkowe)  2)  dobrowolne  ubezpieczenie  odpowiedzialności 
cywilnej  z  tytułu  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i  posiadania  mienia  Zadanie  IV  Ubezpieczenia 
komunikacyjne:  1)  obowiązkowe  ubezpieczenie  odpowiedzialności  posiadaczy  pojazdów  mechanicznych  2) 
ubezpieczenie auto-casco 3) ubezpieczenie NNW 4) ubezpieczenie szyb 5) ubezpieczenie assistance.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
Zamawiający przewiduje składanie  zamówień  uzupełniających  na warunkach i  w trybie  art.  67 ust.  1  pkt  6  
Ustawy,  jeżeli  w  okresie  trwania  umowy  nastąpi  wzrost  majątku  Zamawiającego  powodujący  konieczność 
doubezpieczenia.  W  takim  przypadku,  Wykonawca,  któremu  zostanie  udzielone  zamówienie  podstawowe  - 
zobowiązany będzie do stosowania stawek taryfowych nie wyższych niż tych z zamówienia podstawowego, a 
składka  ubezpieczeniowa  zostanie  obliczona  proporcjonalnie  do  czasu  (co  do  dnia)  udzielanej  ochrony 
ubezpieczeniowej (pro rata temporis). 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA  III:  INFORMACJE  O  CHARAKTERZE  PRAWNYM,  EKONOMICZNYM,  FINANSOWYM  I 
TECHNICZNYM
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
1.4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt IX 1.2-1.4 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 Ustawy 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt IX 1.2-1.4 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 Ustawy 
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt IX 1.2-1.4 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 Ustawy 
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III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt IX 1.2-1.4 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 Ustawy 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt IX 1.2-1.4 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 Ustawy 
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; 
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; 
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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)   Adres  strony  internetowej,  na  której  jest  dostępna  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia: 
www.promedica.elk.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. ul.  
Baranki 24 ; 19-300 Ełk pokój 0/27A.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2014 godzina 
10:00, miejsce: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. ul. Baranki 24 ; 19-300 Ełk pokój 504.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 
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
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