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Ogłoszenie nr 510035565-N-2019 z dnia 25-02-2019 r.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Przetarg nieograniczony o wartości 

szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000,00 euro na: 

świadczenie usług na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie na okres 24 miesięcy.  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  

zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 512259-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 540028477-N-2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

tak  

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania:  

MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna 90-456 Łódź, 

ul.Piotrkowska 233 tel. (42) 637–77–96÷98, fax. (42) 637–77–99 e–mail: 

broker@merydian.pl Strona internetowa: www.merydian.pl Dni i godziny pracy 

pełnomocnika: poniedziałek – piątek 08.00 – 16.00 REGON 472042317, NIP 725-17-06-712, 

KRS 0000048205  

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 

00030648900000, ul. Kościelna  136, 21-200  Parczew, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 

833552113, e-mail zamowienia@spzozparczew.pl, faks 833552113.  

Adres strony internetowej (url): www.spzozparczew.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 221 000,00 euro na: świadczenie usług na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 

cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie na okres 24 

miesięcy.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

SPZOZ.V.ZP-3521/5/2019  

II.2) Rodzaj zamówienia:  

Usługi  
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II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności 

cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie na 24 

miesiące w zakresie: • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej • ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8 

 

Dodatkowe kody CPV: 66516000-0, 66516400-4, 66515000-3, 66515100-4, 66515400-7  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu 

na Świadczenie usług na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie na okres 24 miesięcy, została złożona 

1 oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Zamawiający również nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty 

na sfinansowanie zamówienia do wysokości złożonej oferty.  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  

 

IV.9.1) Podstawa prawna  

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

podpisał: 
Z-ca Dyrektora 
d/s Lecznictwa 

Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie 
                                                                                                            lek.med. Tomasz Pyter 


