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Sprawa nr PN/5/X/07					                      Branice, 02.10.2007r.





SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA






   
D o t y c z y:  postępowania  o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie 
		   przetargu nieograniczonego
		



Organizowanego przez:	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
						Ul. Skłodowskiej 26
						48-100 Głubczyce






 Na usługi:    ubezpieczenie odpowiedzialności
  cywilnej Zakładu Opieki Zdrowotnej z włączeniem zakażeń WZW i HIV 
 
    			        			

			        				

				











I.SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzeźroczystej i zaklejonej kopercie z napisem:
Przetarg nieograniczony nr PN/5/X/07
“ UBEZPIECZENIE OC SZPITALA”

2. 	Ofertę należy sporządzić  z zachowaniem  wymagań określonych w niniejszej specyfikacji oraz następujących zasad:
2.1. 	Ofertę należy napisać w języku polskim, drukiem maszynowo lub komputerowo, ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2.2. 	Oferta musi być podpisana własnoręcznie przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. W razie pełnomocnictwa załączyć do oferty stosowny dokument upoważnienia.
2.3. 	Wszelkie poprawki  lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
2.4. 	Oferta powinna spełniać inne wymogi określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  a nie ujęte w niniejszej specyfikacji.

II. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1.	Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:
1)	Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo  zamówień publicznych złożone na druku stanowiącym załącznik   nr 2.
2)	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)	Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.
4)	Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia o ile ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – jeśli nie, należy dołączyć oświadczenie o braku konieczności posiadania uprawnień.
Uwaga: Wszystkie dokumenty muszą być w oryginale lub kopii potwierdzonej przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. 

III.WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1. 	Wykonawca załączy do oferty stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji następujące dokumenty:
1)	Wypełniony ofertę sporządzony wg załącznik nr 1 do specyfikacji.

IV. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Ubezpieczenie OC Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Informacje o Zamawiającym 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Skłodowskiej 26, 48-100 Głubczyce
NIP: 748-81-41-58-46, REGON 000311578, Nr rejestru ZOZ: 00000081514
Nazwa ubezpieczonego: SP ZOZ Głubczyce
Organ założycielski: Powiat Głubczycki
Rodzaje wykonywanych usług: porady lekarskie, wizyty domowe, zabiegi, pogotowie ratunkowe, lecznictwo otwarte, lecznictwo zamknięte, transport chorych, stacja krwiodawstwa, konsultacje, dializy.
Szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej w tym HIV i WZW.
Liczba pacjentów przyjętych w ostatnim roku: ok. 80 tyś. w lecznictwie otwartym, ok. 60 tyś. w lecznictwie zamkniętym.
Liczba praktykujących lekarzy pracujących na umowę o pracę: anestezjologia i intensywna terapia 2, chirurgia ogólna 6, patomorfologia 1, położnictwo i ginekologia 4, pediatria 3, choroby wewnętrzne 3, nefrologia 1, neonatologia 1.
Liczba praktykujących lekarzy na podstawie innych umów: alergologia 1, anestezjologia i intensywna terapia 3, choroby płuc 1, ortopedia i traumatologia ruchu 1, kardiologia 1, okulistyka 1, otolaryngologia 1, położnictwo i ginekologia, psychiatria 3, dermatologia i wenerologia 1, medycyna sportowa 1, neurologia 1, urologia 1.  
Liczba lekarzy z I stopniem specjalizacji 15
Liczba lekarzy z II stopniem specjalizacji 29
Liczba specjalistów 29
Personel medyczny: pielęgniarki 157, położne 8, techn.anal.med. 2, technik RTG 2, inst..terap.zaj. 3, dietetyk 1, opiekun chorych 8, rejestr.med. 6, mgr far. 1, mgr reh. 1.
Ilość łóżek w lecznictwie szpitalnym 150.
Łączna liczba pacjentów w poprzednim roku 84 200.
Aparatura medyczna: aparat RTG 3 szt., aparat EKG 8 szt., aparat USG 3 szt., sztuczne nerki 10 szt., analizatory krwi 2 szt., aparat do znieczulania 2 szt., kardiomonitor 10 szt., defibrylator 4 szt., inkubator 4 szt., laparoskop 2 szt., kolonofiberoskop 1 szt., sigmfiberoskop 1 szt., bieżnia 1 szt., optyka 1 szt.
Firma serwisowa aparatury medycznej – Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Opole.
ZOZ nie posiada OIOM.
Podstawowe komórki organizacyjne: oddział chirurgii ogólnej, oddział ginekologiczno położniczy (27 łóżek, ok. 320 osób przyjętych w roku ubiegłym) i noworodkowy, oddział wewnętrzny, oddział dziecięcy, oddział paliatywny, zakład opiekuńczo leczniczy, poradnie specjalistyczne.
Oddział gin.-poł. Posiada 4 inkubatory oraz respirator dziecięcy. Oddział ten posiada salę operacyjną do wykonywania cięcia cesarskiego. Oddział ten ma zapewniony 24 godzinny dyżur anestezjologiczny.
Zabiegi chirurgiczne w roku ubiegłym 230, zabiegi ginekologiczno położnicze 220.
Szpital nie wykonuje zabiegów chirurgii plastycznej.
Szpital nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia i rehabilitacji.
Szpital posiada regulamin rzeczy powierzonych przez pacjentów na przechowanie.
Szpital używa środków transportu do przewożenia chorych: 4 samochody (Renault Master, Polonez Sanitarny 2 szt., Fiat Uno).
Szpital nie posiada apteki szpitalnej. Aptekę szpitalna obsługuje SP ZOZ Kędzierzyn Koźle. 
W okresie ostatnich 3 latach nie zgłoszono zakażeń do stacji sanitarno epidemiologicznej.
W okresie ostatnich 3 latach pacjenci nie zgłaszali roszczeń prawnych w stosunku do ZOZ.
Okres ubezpieczenia od 20.10.2007r. do 19.10.2008r. 
Zakres ubezpieczenia
Odpowiedzialność ZOZ
Lecznictwo otwarte
TAK


Lecznictwo zamknięte
TAK
Suma gwarancyjna w PLN
Do wyczerpania
1.000.000

Podlimit na zdarzenie
500.000
Ubezpieczenie musi również obejmować: rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej, rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Informacje dodatkowe:
Do oferty  należy dołączyć ogólne warunki ubezpieczenia oraz informacje  na temat rodzaju i wysokości stosowanych franszyz i udziałów własnych w poszczególnych ubezpieczeniach.

Szpital posiada status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, ma osobowość prawną, jest wpisany w rejestrze sądowym publicznych zoz. Najważniejszym kontraktem jest umowa zawarta z Opolskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Jednocześnie informujemy, że  nie będziemy korzystać z usług Brokera Ubezpieczeniowego.

V. OPIS ODPOWIEDNICH  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA, JEŻELI DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający   nie dopuszcza  składania ofert częściowych. 

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

VIII. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY
Przez okres 12 miesięcy, od dnia 20.10.2007r. do 19.10.2008r. 

IX. TERMIN DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.


X.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Wartość ogólna oferty  wypełniona zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. W przypadku zaproponowania kilku cen lub ceny w pewnym przedziale, jego oferta zostanie odrzucona.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ocena  ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
L.P.
KRYTERIUM
SPOSÓB OBLICZANIA
R A N G A
1
Cena ogólna oferty
wg wzoru
100%
2.	Wybór  najkorzystniejszej oferty w oparciu o powyższe kryterium  poprzez obliczenie wartości punktowej wg wzoru.
2.1. Wartość punktowa  składki:
	Ws = Rs x Smin. : So
	Ws-wartość punktowa składki,
	Rs-ranga składki,
	Smin.- najniższa składka wśród oferowanych,
	So-składka  danej oferty.
3. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez wykonawcę wg w/w kryteriów.
4. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia.
	        Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta:
        -odpowiada wszystkim wymogom niniejszej specyfikacji,
        -jest zgodna z ustawą prawo zamówień publicznych,
        -została uznana za najkorzystniejszą  w wyniku  komisyjnej oceny dokonanej w oparciu o
         podane kryteria oceny ofert.

XII. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY
Do oferty dołączyć OWU do zaakceptowania przez zamawiającego.

XIII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.	Ofertę należy  złożyć w terminie do 10 października 2007r. do godz.13 w Sekretariacie SP ZOZ 
ul. Skłodowskiej 26.
2.	Oferta złożona po terminie  zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

XIV. MIEJSCE I  TERMIN OTWARCIA OFERT
1.	Otwarcie  ofert nastąpi  w  Dziale Technicznym budynek Dyrekcji Szpitala w Głubczycach ul. Skłodowskiej 26  10 października 2007r. o godz. 1400.
2.	Wykonawca może być obecny podczas otwarcia ofert.
3.	Podczas otwarcia komisja ogłasza nazwę i adres każdego wykonawcy, oferowaną przez niego cenę.

XV. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT
	Otwarcia  ofert  dokonuje  komisja na posiedzeniu jawnym.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia komisja ogłasza nazwę i adres każdego wykonawcy, oferowaną przez niego cenę.
Oceny ofert według ustalonych kryteriów dokonuje komisja  na posiedzeniu niejawnym.

XVI.TRYB UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem  dot. Specyfikacji, kierując je wyłącznie na piśmie.
2.	Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie , chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła na mniej niż 6 dni  przed terminem otwarcia ofert.
3.	Pisemna odpowiedź Zamawiającego zostanie przesłana  wszystkim wykonawcą, którym doręczono specyfikację, bez ujawnienia źródła zapytania.
4.	Nie zamierza się zwoływać zebrania wykonawców.
5.	Do kontaktów z oferentami upoważniony  jest  Krzysztof Tichanów  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, nr telefonu 077 4852061, fax. 4852061.
     
XV. PRAWO WYKONAWCÓW DO ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcą, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego:
·	zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
·	przepisów wykonawczych,
·	zasad określonych w S.I.W.Z,
przysługują środki odwoławcze przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 137000 euro.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

								
                                                                            Zamawiający:

