
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:
www.promedica.elk.com.pl

Ełk: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i komunikacyjne Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

Numer ogłoszenia: 341620 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

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: "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: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i 

komunikacyjne Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

ubezpieczenie majątku i komunikacyjne Zamawiającego, w tym mienia będącego własnością Miasta Ełk 

przekazanego w użytkowanie Zamawiającego. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na zadania: a) 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, b) Zadanie II 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

•

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

http://www.promedica.elk.com.pl/


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: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

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

•W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca wraz z ofertą składa 

dokument: Zezwolenie na wykonanie działalności ubezpieczeniowej wydane przez właściwy organ, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124 

poz. 1151 z późn. zmianami), oraz Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt IX 1.2-1.4 oraz

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Ocena spełnienia warunków 

zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń lub dokumentów 

określonych w pkt X specyfikacji.

•III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt IX 1.2-1.4 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z 

formułą: spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń lub dokumentów określonych w pkt X specyfikacji.

•III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•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.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•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



•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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. Formularz oferty (wg Załącznika nr 3 SIWZ). b. Formularz cenowy (wg Załącznika nr 3 SIWZ). c. Oświadczenie o 

akceptacji wzoru umowy (wg Załącznika nr 3 SIWZ). f. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 

Ustawy. g. Oświadczenie wynikające z art. 26 ust. 2d Ustawy h. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na 

podstawie art. 24 Ustawy (wg Załącznika nr 3 SIWZ). i. Oświadczenie o akceptacji klauzul dodatkowych (wg 

Załącznika nr 3 SIWZ).

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)

 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

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli: a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie 

terminie nie leży w interesie zamawiającego, b) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania 

zamówienia, c) w danym rodzaju ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, objętego zakresem zamówienia, 

nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia, 2. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1, 

muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego,

że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji. 3. 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 1, jest złożenie wniosku 

przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 1.4.a) opis zmiany, 1.4.b) uzasadnienie zmiany, 1.4.c) obliczenie 

kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w § 10 Umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie

wykonawcy.

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 ;pok 0/27A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2015 godzina 

10:00, miejsce: Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.;ul. Baranki 24; 19-300 Ełk ;Sekretariat pokój 504; V piętro.

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


