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 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

        tel. centrala: (+48 12)     428  73 00 
       tel. sekretariat: (+48 12) 428  73 04 
       fax: (+48 12) 425-12-28 

 
e-mail: office@kcr.pl 

http://www.kcr.pl 

NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 

 

Kraków: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialno ści cywilnej oraz 

ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ Krakowskiego Cen trum 

Rehabilitacji  

Numer ogłoszenia: 110376 - 2012; data zamieszczenia : 06.04.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Krakowskie Centrum Rehabilitacji , Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, 

woj. małopolskie, tel. 012 4252842, faks 012 4251228. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.kcr.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Ubezpieczenie mienia, 

odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia jest ubezpieczenie SP ZOZ Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w poniższym 

zakresie: Część 01 Zamówienia : a. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b. 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, c. ubezpieczenie sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk; Część 02 Zamówienia- d. Obowiązkowe ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego działalności leczniczą, , e. Ubezpieczenie 
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odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej, Część 03 Zamówienia- Ubezpieczenia 

komunikacyjne - f. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, g. Ubezpieczenie Auto-casco, h. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem 

brokera ubezpieczeniowego EIB SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 21, kod pocztowy 

87-100, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050455. Wszelkie 

informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są 

wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym 

celu ani udostępniane osobom trzecim nieuczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to 

konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.00.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym 

postępowaniu. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o o Wykonawca powinien wykazać, że; a) jest uprawniony do uczestnictwa w obrocie 

prawnym na podstawie odrębnych przepisów, b) prowadzi 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 
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zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana 

przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną 

wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. W przypadku Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków 

określonych powyżej warunki te musza spełniać Wykonawcy łącznie. Zamawiający uzna 

spełnienie tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku 

udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana 

przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o o Wykonawca powinien wykazać, że jest w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką 

reakcję w przypadku zaistnienie szkody i sprawną jej likwidację oraz dysponuje 

odpowiednim zapleczem personalnym w postaci co najmniej jednego likwidatora szkód 

majątkowych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana 

przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o o Wykonawca powinien wykazać, że a) posiada , zgodnie z art,. 154 ustawy z dnia 22 

maja 2003roku o działalności ubezpieczeniowej , na dzień 31.12.2011 roku wskaźnik 

pokrycia rezerw techniczno- ubezpieczeniowych aktywami, co najmniej 100%. b) 

posiada, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności 

ubezpieczeniowej, na dzień 31.12.2011 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności 

środkami własnymi, co najmniej 100%. Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu zostanie dokonana przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/ NIE 

SPEŁNIA. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 
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• koncesję, zezwolenie lub licencję  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

Jeżeli ofertę składa i podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, 

jeżeli umocowanie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 

Jeżeli ofertę składa kilku wykonawców działających wspólnie ofertę składa i podpisuje ustanowiony 

przez wszystkich wykonawców wspólny pełnomocnik. Do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo/wa umocowujące pełnomocnika, zgodnie z treścią art. 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, do działania w imieniu każdego z wykonawców działających wspólnie o ile 

umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. Wskazane pełnomocnictwa należy 

dołączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 
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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) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 

złożonej w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń 

stron umowy ubezpieczenia), w przypadku gdy nastąpi: 1. zmiana w obowiązujących przepisach 

prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter działalności Zamawiającego stosunków 

umownych, która wpływa na ubezpieczenia zawarte w ramach niniejszej umowy, 2. zmiana na 

rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia 

możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego. Zmiana postanowień 

zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.kcr.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Rehabilitacji, ul. Modrzewiowa 22, 30-244 

Kraków.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

16.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji, Sekretariat Krakowskiego Centrum Rehabilitacji Budynek nr 4 - 

Administracja, ul. Modrzewiowa 22,30-244 Kraków.. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  01 NAZWA:  Ubezpieczenie mienia Szpitala. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. ubezpieczenie mienia 

od ognia i innych żywiołów, 2. ubezpieczanie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,3. 

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.00.00-8. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  02 NAZWA:  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Obowiązkowe 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 2. 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej,. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.00.00-8. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  03 NAZWA:  Ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,2.Ubezpieczenie Auto-

casco,3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków... 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.00.00-8. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
 
 

Dyrektor  

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 

Mgr Teresa Zalewińska - Cieślik 
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