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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395076-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
2016/S 217-395076

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
932207142
ul. Ziębicka 34-38
Wrocław
50-507
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Polak
Tel.:  +48 717731563
E-mail: m.polak@pogotowie-ratunkowe.pl 
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pogotowie-ratunkowe.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bjbrokers.pl/przetargi/aktualne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Biskup & Joks Brokers Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 54A/4
Wrocław
53 -333
Polska
Osoba do kontaktów: Pani Anna Janduła
Tel.:  +48 717823875
E-mail: anna.jandula@bjbrokers.pl 
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bjbrokers.pl/przetargi/aktualne/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

mailto:m.polak@pogotowie-ratunkowe.pl
www.pogotowie-ratunkowe.pl
http://bjbrokers.pl/przetargi/aktualne/
mailto:anna.jandula@bjbrokers.pl
http://bjbrokers.pl/przetargi/aktualne/
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Ubezpieczenie pojazdów Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu od 1.1.2017 do 31.12.2019.
Numer referencyjny: BJ/01/11/2016

II.1.2) Główny kod CPV
66516000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem Zamówienia jest realizowanie przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej na rzecz
zamawiającego w zakresie:
a) Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z ustawą z dnia 22.5.2003 o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 392 z późn. zm.),
b) ubezpieczenia AC – autocasco
c) ubezpieczenia NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, Miasto Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest realizowanie przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej na rzecz
zamawiającego w zakresie:
a) Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z ustawą z dnia 22.5.2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 392 z późn. zm.),
b) ubezpieczenia AC – autocasco
c) ubezpieczenia NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenie pojazdów Pogotowia Ratunkowego nastąpi od dnia 1.1.2017 do dnia 31.12.2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2017
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Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z Art. 34 ust 5 Ustawy prawo
zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.)
2. Prawo opcji w zakresie możliwego zwiększenia zamówienia podstawowego.
a) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększenia wielkości Zamówienia do 30 %
wartości Zamówienia podstawowego,
b) Zwiększenie wielkości Zamówienia może nastąpić w przypadku zapotrzebowania na objęcie ochroną
ubezpieczeniową nowo nabytego, już po rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania, przez Zamawiającego
pojazdu mechanicznego.
c) Warunkiem uruchomienia prawa opcji zwiększenia jest złożenie przez Zamawiającego wniosku o
ubezpieczenie nowo nabytego pojazdu.
d) Prawo opcji zwiększenia realizowane będzie na takich samych warunkach i zakresie, jak zamówienie
podstawowe.
e) Stawka ubezpieczeniowa dla pojazdów objętych prawem opcji będzie identyczna, jak stawka obowiązujące
dla danego rodzaju pojazdu w ramach zamówienia podstawowego.
f) Stawka ubezpieczeniowa zostanie potwierdzona w dokumencie (polisie, certyfikacie) wystawionym przez
Wykonawcę dla dodatkowego pojazdu mechanicznego lub dodatkowego rodzaju ubezpieczenia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przez Biskup & Joks Brokers Sp. z o.o. w oparciu udzielone
przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu pełnomocnictwo uprawniające Biskup & Joks Brokers do
wykonywania wszelkich czynności związanych z niniejszym postępowaniem.
2. Pełne dane pełnomocnika Zamawiającego:
Adres: ul. Powstańców Śląskich 54A/4 53-333 Wrocław.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1b pkt.
1 w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej czyli
posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w dziale I, o którym mowa w Ustawie
z dnia 11.9.2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1844 ), a
w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28.7.1990 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na
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wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków
określonych w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i 3.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/12/2016
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/02/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/12/2016
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba Pełnomocnika Zamawiającego – Biskup & Joks Brokers Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 54A/4, 53
-333 Wrocław.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: sto
tysięcy złotych). Szczegółowa informacja znajduje się w pkt XV SIWZ.
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2. Strony mają prawo zmiany warunków umowy, w następujących sytuacjach:
1) zmiana cen brutto przy stałości wartości netto spowodowane zmianą stawki podatku VAT w związku ze
zmianą obowiązujących przepisów. Cena może ulec zmianie odpowiednio o nową stawkę podatku VAT.
2) z przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu końcowego, będące następstwem
okoliczności, niezależnych od stron umowy. Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania
przedmiotu zamówienia w sposób należyty.
3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości netto zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku
zamówień na usługi lub dostawy.
3. Wymagany jest jeden egzemplarz oferty, który musi zawierać m. in.
a) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 3 do SIWZ,
b) wypełniony JEDZ – załącznik nr 4 do SIWZ,
c) wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ,
d) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1
lub art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
e) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru (ewidencji),
f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
g) potwierdzenie wpłaty wadium.
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena (A) – 60 %
Warunki ubezpieczenia (B) – 40 %
5. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na
powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego stanowiących 20 % zamówienia podstawowego.
Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówień
z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli maja lub miały interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
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zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej
6. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2016


