
Gdańsk: Ubezpieczenie kosztów leczenia i nast ępstw nieszcz ęśliwych 

wypadków oraz baga żu pracowników Politechniki Gda ńskiej, 

studentów i ich rodzin oraz osób towarzysz ących, wyje żdżających 

słu żbowo na praktyki oraz sta że naukowe poza granice Polski na lata 

2011 -2013. 

Numer ogłoszenia: 170372 - 2011; data zamieszczenia : 22.06.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 

Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 29 13. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.dzp.pg.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków oraz bagażu pracowników Politechniki Gdańskiej, studentów i ich rodzin oraz 

osób towarzyszących, wyjeżdżających służbowo na praktyki oraz staże naukowe poza granice Polski na 

lata 2011 -2013.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

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

zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej (ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych 

wypadków oraz bagażu pracowników Politechniki Gdańskiej, studentów i ich rodzin oraz osób 

towarzyszących, wyjeżdżających służbowo na praktyki oraz staże naukowe poza granice Polski), w okresie 

od dnia 21.08.2011 roku do dnia 20.08.2014 roku (obie daty włączone), z tym, że Zamawiający podpisze z 

Wykonawcą umowę na okres od dnia 21.08.2011 roku do dnia 20.08.2013 roku (obie daty włączone). 

Okres od dnia 21.08.2013 roku do dnia 20.08.2014 roku (obie daty włączone) dotyczyć będzie ochrony 

ubezpieczeniowej udzielanej ubezpieczonym, którzy wnioskowali o tę ochronę w ostatnim dniu trwania 

umowy (20.08.2013 r.) na okres 1 roku, tj. do dnia 20.08.2014 roku (włącznie). Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert częściowych w żadnym zakresie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres 

ubezpieczenia: a) przedmiot ubezpieczenia: -zapewnienie pracownikom, studentom (ubezpieczonym) i ich 
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rodzinom, a także osobom towarzyszącym w trakcie wyjazdów organizowanych przez lub za 

pośrednictwem Zamawiającego (ubezpieczającego) ubezpieczenia rozliczanego za jeden dzień udzielania 

ochrony ubezpieczeniowej; -ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do każdego ubezpieczonego trwać 

będzie przez pełen okres ubezpieczenia określony we wniosku o ubezpieczenie, jednak nie dłużej niż 365 

dni (1 rok); -zakres terytorialny obejmować będzie wariantowo za wyjątkiem terytorium Polski: -Europę - 

wszystkie państwa europejskie oraz państwa basenu morza śródziemnego, -Świat - cały świat w tym 

Europa i Rosja, -ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie wszystkich wyjazdów, których początek 

ochrony ubezpieczeniowej przypadać będzie najpóźniej w ostatnim dniu trwania umowy, tj. 20.08.2013 

roku. b)ryzyka wymagane: bez względu na zakres terytorialny (niżej wskazany zakres należy traktować 

jako minimalny) wykonawca może zaproponować zakres ryzyk szerszy od niżej opisanego: koszty leczenia 

- koszty leczenia Ubezpieczonego bez względu na jego wiek, który w okresie podróży musiał bezzwłocznie 

poddać się leczeniu szpitalnemu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za 

które uważać się będzie wydatki, co najmniej z tytułu: -pobytu w szpitalu, badań, leczenia, zabiegów i 

operacji; -udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej; -zakupu leków i środków 

opatrunkowych; -leczenia dentystycznego z wyjątkiem leczenia profilaktycznego i protetycznego. koszty 

transportu i repatriacji - udokumentowane koszty transportu i repatriacji poniesione przez Ubezpieczonego 

poza granicami Polski w związku z jego nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem 

obejmujące: -transport z miejsca wypadku do najbliższej placówki służby zdrowia; -transport do innej 

placówki medycznej zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie; -transport z zagranicy do Polski 

zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie; -zakwaterowanie, pobyt oraz podróż do Polski, 

jeżeli powrót nie mógł nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia; -transport zwłok, t.j. załatwienie 

wszelkich formalności i pokrycie kosztów związanych z przewiezieniem zwłok lub prochów 

Ubezpieczonego do miejsca jego pochówku w Polsce. następstwa nieszczęśliwych wypadków - polegające 

na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu oraz na śmierci 

Ubezpieczonego, a w szczególności: -śmierć ubezpieczonego bez względu na jego wiek; -trwałe 

inwalidztwo całkowite ubezpieczonego bez względu na jego wiek; -trwały uszczerbek na zdrowiu 

ubezpieczonego bez względu na jego wiek. assistance - polegające na świadczeniu na rzecz 

ubezpieczonego usług polegających między innymi na: -organizacji i pokryciu kosztów leczenia; -

organizacji i pokryciu kosztów transportu i repatriacji; -poinformowaniu o zdarzeniu osób bliskich. 

ubezpieczenie bagażu - ubezpieczenie rzeczy osobistych stanowiących własność Ubezpieczonego, 

wchodzące w skład jego bagażu podróżnego. c)dodatkowe ryzyko: wymagane przez Zamawiającego bez 

względu na zakres terytorialny oraz wiek ubezpieczonego, następstw chorób przewlekłych i przebytej 

hospitalizacji - nasilenia choroby przewlekłej na skutek jej nagłego zaostrzenia w trakcie pobytu poza 

granicami Polski bez względu na wiek ubezpieczonego oraz zaostrzeń stanu zdrowia lub powikłań 

przebytej hospitalizacji bez względu na okres hospitalizacji przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 

Zamawiający przewiduje prawo opcji dla niniejszego zamówienia. Prawem opcji objęte jest 20% 
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zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową związaną z wyjazdami jego pracowników poza granice 

Polski. Przewidując prawo opcji, Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia zamówienia o 20%, 

po cenach podanych w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający będzie 

korzystał z prawa opcji wraz z ewentualnym, rosnącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, przez cały 

okres trwania umowy.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.00.00.00-0, 66.51.20.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Rozpoczęcie: 21.08.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem 

terminu składania ofert, wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00-100); 

2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 

r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3.Wadium wnoszone w 

pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569, 

Bank Zachodni WBK S.A. 1 O-Gdańsk, z dopiskiem: WADIUM - Ubezpieczenie kosztów leczenia i 

następstw nieszczęśliwych wypadków oraz bagażu pracowników Politechniki Gdańskiej, studentów i ich 

rodzin oraz osób towarzyszących, wyjeżdżających służbowo na praktyki oraz staże naukowe poza granice 

Polski na lata 2011 - 2013. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania 

na rachunku bankowym Zamawiającego. 4.Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt 

b). - e). następuje poprzez doręczenie za pokwitowaniem oryginału dokumentów w Kwesturze Politechniki 

Gdańskiej - I piętro Gmach Główny skrzydło B, ul. G. Narutowicza 11-12 w dniach od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 900 do 1300 lub przesłanie pocztą na adres Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. 

Narutowicza 11-12, 80-233 Gdańsk. Kopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 

5.Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej 

bądź gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenie to lub gwarancja musi obejmować wszystkie przypadki 
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powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp, a także musi 

obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku, gdy nie będzie spełniony 

którykolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione i 

wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu. 7.Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona 

wskazaną w pkt. 4 formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 8.Wycofanie oferty przed upływem 

terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium. 9.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach 

określonych w art. 46 Ustawy Pzp. 10.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w 

terminie określonym przez Zamawiającego. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że 

udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówi podpisania umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

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  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na 

wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w 

myśl Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 11, 

poz., 66 z późn. zm.) lub jest uprawniony do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie 

odrębnych przepisów. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w 

wykonaniu należycie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług, 

odpowiadających swoim rodzajem, usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługi 

odpowiadające swoim rodzajem, usługom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający 

rozumie usługi ubezpieczenia kosztów leczenia poza granicami Polski, o wartości nie mniejszej 
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niż 20 000,00 brutto każda. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a)na dzień 

31.01.2011 r. wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, co najmniej 

100%, zgodnie z art. 154 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. 

z 2010 r. nr 11, poz. 66 z późn. zm.); b)na dzień 31.01.2011 r. wskaźnik pokrycia marginesu 

wypłacalności środkami własnymi, co najmniej 100%, zgodnie z art. 146 Ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 11, poz. 66 z późn. zm.). 

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: 

� koncesję, zezwolenie lub licencję  

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie  

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

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
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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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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 pk t III.5) 

1. Formularz oferty, 2. Formularz rzeczowo-cenowy, 3. Opcjonalnie - Pełnomocnictwo dla osoby 

reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu 

reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną, 4. Wykaz osób odpowiedzialnych za 

realizację zamówienia po stronie Wykonawcy, 5. Opcjonalnie - Pisemne zobowiązanie podmiotu(ów) do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia (w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków), 6. Ogólne warunki ubezpieczeń przedmiotowego ryzyka, 7. 

Oświadczenie o wskażniku pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz wskaźniku pokrycia 

marginesu marginesu wypłacalności. Dokumenty zalecane przez Zamawiającego do załączenia: 1. 

Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych - 

potwierdzające, że osoba podpisująca ofertę ma stosowne umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, 

2. Potwierdzenie wniesienia wadium (Kopia przelewu lub pokwitowanie). 

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

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

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. 
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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  

1) zmiana ceny spowodowana zmianą obowiązujących stawek podatkowych: Cena umowy brutto może 

ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT, na skutek zmiany 

obowiązujących przepisów, a płatności będą się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w 

dniu wystawienia faktury; 2) zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy; 3) wystąpienia 

zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do 

zapobieżenia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.dzp.pg.gda.pl 

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

Gdańska,Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny skrzydło B pok. 213, ul. G. Narutowicza 11-12, 80-

233 Gdańsk... 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.07.2011 

godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny skrzydło B 

pok. 213, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

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 Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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