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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528027-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Trzebnica: Usługi ubezpieczeniowe
2020/S 215-528027

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 212-518427)

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

Oficjalna nazwa: Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Adres pocztowy: ul. Prusicka 53–55
Miejscowość: Trzebnica
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 55-100
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@szpital-trzebnica.pl 
Tel.:  +48 713120920
Faks:  +48 713121498
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-trzebnica.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa ubezpieczenia szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Numer referencyjny: SIWZ NR 219/2020/N/Trzebnica

II.1.2) Główny kod CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia 
oferty na dowolną liczbę pakietów.
Przedmiotem postępowania jest:
Pakiet I
1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
2. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej;
3. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego 
mienia.
Pakiet II
1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów;
2. ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia;
3. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji;
4. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.
Pakiet III
1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej.
Pakiet IV
1. ubezpieczenie Cyber Risk.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/10/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 212-518427

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 07/12/2020
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. Wykaz i krótki opis warunków:
Zamiast:
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1) 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 zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w
ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 895 z 
późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. 
o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu
zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 ustawy;
2) wobec których nie zachodzą przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania określone w:
a) art. 24 ust. 1 pkt 12–22 ustawy;
b) art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy.
Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, wobec których na podstawie posiadanych środków 
dowodowych Zamawiający wykazał, że w wyniku rażącego niedbalstwa nienależycie wykonywali umowę. Przez 
rażące niedbalstwo Wykonawcy w szczególności rozumie się:
1) nieuzasadnione przekroczenie wskazanych w treści SIWZ, OWU oraz przepisami prawa terminów likwidacji 
szkód;
2) niezastosowanie się do obowiązującej w SIWZ klauzuli obiegu dokumentów
Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o wykluczeniu podając jego uzasadnienie faktyczne i prawne 
zawierające wskazanie dowodów, na których podstawie podjął decyzję;
c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
2. Środki naprawcze (self-cleaning)
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16–20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i 
8 ustawy może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy.
Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawców będącego 
podmiotem zbiorowym, Wykonawcy wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 
się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody. W przypadku nieuwzględnienia 
przedstawionych dowodów Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) 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 zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w 
ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 895 z 
późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. 
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o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu 
zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 ustawy;
2) wobec których nie zachodzą przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania określone w:
a) art. 24 ust.1 pkt 12–22 ustawy,
b) art. 24 ust.5 pkt 2 ustawy .
Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, wobec których na podstawie posiadanych środków 
dowodowych Zamawiający wykazał, że w wyniku rażącego niedbalstwa nienależycie wykonywali umowę. Przez 
rażące niedbalstwo wykonawcy w szczególności rozumie się:
1) nieuzasadnione przekroczenie wskazanych w treści SIWZ, OWU oraz przepisami prawa terminów likwidacji 
szkód,
2) niezastosowanie się do obowiązującej w SIWZ klauzuli obiegu dokumentów : Zamawiający pisemnie 
poinformuje Wykonawcę o wykluczeniu podając jego uzasadnienie faktyczne i prawne zawierające wskazanie 
dowodów, na których podstawie podjął decyzję,
c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
2. Środki naprawcze (self-cleaning) :
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16–20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i 
8 ustawy może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy.
Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawców będącego 
podmiotem zbiorowym, Wykonawcy wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody. W przypadku nieuwzględnienia 
przedstawionych dowodów Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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