
Dz.U./S S90
10/05/2019
216480-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 1 / 5

10/05/2019 S90
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216480-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń na życie
2019/S 090-216480

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
Warszawa
02-091
Polska
Osoba do kontaktów: Maria Zawadka
Tel.:  +48 225720358
E-mail: aez@wum.edu.pl 
Faks:  +48 225720384
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://dzp.wum.edu.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a
Warszawa
02-097
Polska
Osoba do kontaktów: Maria Zawadka
Tel.:  +48 225720358
E-mail: aez@wum.edu.pl 
Faks:  +48 225720384
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://dzp.wum.edu.pl/

I.1) Nazwa i adresy
Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
ul. Karowa 2
Warszawa
00-315

mailto:aez@wum.edu.pl
https://dzp.wum.edu.pl/
mailto:aez@wum.edu.pl
https://dzp.wum.edu.pl/
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Polska
Osoba do kontaktów: Maria Zawadka
Tel.:  +48 225720358
E-mail: aez@wum.edu.pl 
Faks:  +48 225720384
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://dzp.wum.edu.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków ich rodzin Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego oraz jednostek leczniczych WUM
Numer referencyjny: AEZ/S-142/2018

II.1.2) Główny kod CPV
66511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług grupowego ubezpieczenia pracowników oraz
członków ich rodzin:
a) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
b) Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą przy ul.
Banacha 1a, 02-097 Warszawa,
c) Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie z siedzibą przy ul. Karowej 2, 00-315
Warszawa,
— zwanych dalej Zamawiającym.
2. Zakres oraz minimalne warunki świadczenia usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników
Zamawiającego i ich rodzin, a także warunki fakultatywne, stanowiące kryterium oceny ofert, zgodnie z
postanowieniami Rozdziału XIV SIWZ, określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 2 do
SIWZ

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

mailto:aez@wum.edu.pl
https://dzp.wum.edu.pl/
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Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług grupowego ubezpieczenia pracowników oraz
członków ich rodzin:
a) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
b) Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą przy ul.
Banacha 1a, 02-097 Warszawa,
c) Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie z siedzibą przy ul. Karowej 2, 00-315
Warszawa,
— zwanych dalej Zamawiającym.
2. Zakres oraz minimalne warunki świadczenia usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników
Zamawiającego i ich rodzin, a także warunki fakultatywne, stanowiące kryterium oceny ofert, zgodnie z
postanowieniami Rozdziału XIV SIWZ, określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 2 do
SIWZ.
3. Zważywszy, że Zamawiający nie może gwarantować, że wszyscy pracownicy i ich współmałżonkowie
oraz pełnoletnie dzieci przystąpią do ubezpieczenia na życie, dla potrzeb niniejszego postepowania,
Zamawiający przewidział maksymalną grupę osób jaka będzie mogła skorzystać z ubezpieczenia (6 896
osób), odpowiadającą liczbie osób zatrudnionych w jednostkach Zamawiającego, a także, w oparciu o
strukturę zatrudnienia osób aktualnie korzystających z ubezpieczenia grupowego na życie (4 638 osób),
przewidział pięć wariantów ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie w zależności od indywidualnej
decyzji ubezpieczonego oraz ubezpieczenie dodatkowe, które będzie miało zastosowane do każdego z
ww. wariantów jako uzupełniające. Struktura zatrudnienia Zamawiających określa Załącznik nr 1 do Opisu
Przedmiotu Zamówienia.
4. Zamawiający wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, aby wysokość miesięcznej składki najtańszego
wariantu nie przekraczała kwoty 52,50 PLN, najdroższego wariantu nie przekraczała kwoty 100 PLN, a różnica
w wysokości składki pomiędzy kolejnymi wariantami była nie mniejsza niż 6 % kwoty składki najdroższego z
zaoferowanych wariantów. Ponadto wartość składki ubezpieczenia dodatkowego nie może przekraczać 30 %
kwoty składki najdroższego z wariantów.
5. W świetle powyższych założeń, wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w okresie
24 miesięcy od dnia przystąpienia ubezpieczonych do realizacji przedmiotu umowy uwzględnia najwyższy
możliwy zakres zamówienia, stanowiący prawo opcji w rozumieniu art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przedmiotu umowy w zakresie wartości lub objęcia
ubezpieczeniem mniejszej liczby osób, aniżeli przewidziana tj. 6 896 osób. Wykonawcy w takim przypadku
nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu
zamówienia w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym, w tym także w zakresie wyboru wariantu
ubezpieczenia (patrz. §2 ust. 9-10 Wzoru umowy).
7. Zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII SIWZ Zamawiający, w oparciu o art. 67 ust 6 ustawy, przewidział
udzielenie zamówienia dodatkowego polegającego na powtórzeniu usług objętych przedmiotem umowy na
kolejny okres, do 24 miesięcy od dnia zakończenia realizacji umowy pierwotnie zawartej, z zastrzeżeniem, że
łączna kwota tych usług nie przekroczy kwoty określonej w umowie pierwotnej.
8. W oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego,
polegającego na powtórzeniu usług, zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale III ust. 7 SIWZ na kolejny okres,
do 24 miesięcy od dnia zakończenia realizacji umowy pierwotnie zawartej, z zastrzeżeniem, że kwota tych usług
nie przekroczy kwoty, określonej w umowie pierwotnej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia



Dz.U./S S90
10/05/2019
216480-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 4 / 5

10/05/2019 S90
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 5

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Fakultatywne warunki ubezpieczenia / Waga: 40

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 058-134063

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
Nazwa:
Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków ich rodzin Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego oraz jednostek leczniczych WUM

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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134063-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – w trybie i na zasadach przepisów Działu VI
ustawy Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/05/2019

http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

