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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
MEGREZ Sp.z o.o.
Edukacji 102
Tychy
43-100
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Budziaszek
Tel.: +48 600929084
E-mail: j.budziaszek@bsradcyprawni.pl
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpitalmegrez.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Podmiot leczniczy-spółka prawa handlowego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Kompleksowe ubezpieczenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach
Numer referencyjny: 7/18/ZP/PN

II.1.2)

Główny kod CPV
66510000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności
cywilnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia opisane są w
załączniku nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 300 577.49 EUR
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66515000
66515100
66515400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
MEGREZ Sp. z o.o.,ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia majątku
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia opisane są w
załączniku nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzule fakultatywne oferowane przez Wykonawców / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: - Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla podmiotów leczniczych Dobrowolne ubezpieczenie OC dla działalności pozamedycznej
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66000000
66516000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
MEGREZ Sp. z o.o.,ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia opisane są w
załączniku nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryterium jakości - Nazwa: Klauzule fakultatywne oferowane przez Wykonawców / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki ( D&O )
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000
66515411

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL22
Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
MEGREZ Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
członków władz spółki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia opisane są w
załączniku nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzule fakultatywne oferowane przez Wykonawców / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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.1.6)

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: nie
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IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 021-044200

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 7/18/ZP/PN
Część nr: 1
Nazwa:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
26/04/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132
Łódź
90-520
Polska
E-mail: przedstawicielstwo.warszawa2@uniqa.pl
Kod NUTS: PL711
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 277.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 320.00 EUR

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 7/18/ZP/PN
Część nr: 2
Nazwa:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: - Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla podmiotów leczniczych Dobrowolne ubezpieczenie OC dla działalności pozamedycznej
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
26/04/2018
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V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Państwowy Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Al. Jana Pawła II, 24
Warszawa
00-133
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 282 951.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 278 505.00 EUR

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 7/18/ZP/PN
Część nr: 3
Nazwa:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki ( D&O )
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
W szczególności:
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się:
a) 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 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku:
a) nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później
niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia,
b) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8. 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.
9. Skarga do sądu.
Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje stronom
i uczestnikom Postępowania odwoławczego. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane
zostały w art. 198a-198gUstawy.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-678
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2018

