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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462341-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe
2019/S 190-462341
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
Warszawa
01-934
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Lisowski
Tel.: +48 222299931
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Faks: +48 222299933
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lpr.com.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/category/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa ubezpieczenia statków powietrznych typu EC135 P2+, EC135 P3, P.180 Avanti/Avanti II, Tecnam
P2008JC MKII, Robinson R44 II, w zakresach: aerocasco, OC operatora, OC przewoźnika oraz NNW członków
Numer referencyjny: ZP/1/X/2019

II.1.2)

Główny kod CPV

02/10/2019
S190
https://ted.europa.eu/
TED

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

1/7

Dz.U./S S190
02/10/2019
462341-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/7

66510000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ubezpieczenia statków powietrznych typu EC135 P2+, EC135
P3, P.180 Avanti/Avanti II, Tecnam P2008JC MKII, Robinson R44 II, w zakresach: aerocasco, OC operatora, OC
przewoźnika oraz NNW członków załóg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach nr
2a, 2b, 2c do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1) odpowiedzialność cywilna operatora statku powietrznego w rozumieniu rozporządzenia WE nr 785/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.4.2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia
przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (zwanego dalej operatorem statku powietrznego)
wobec jakichkolwiek osób trzecich (fizycznych, prawnych itp.) z wyłączeniem pasażerów i pełniących służbę
członków załogi, z tytułu wszystkich zdarzeń powstałych podczas postoju lub ruchu statku powietrznego;
2) odpowiedzialność cywilna operatora statku powietrznego wobec pasażerów i ich bagażu oraz przewożonych
towarów/ładunków z tytułu wszystkich zdarzeń powstałych podczas postoju lub ruchu statku powietrznego
(zwanego dalej „OC przewoźnika”) w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 21.4.2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników
lotniczych i operatorów statków powietrznych, z uwzględnieniem rozporządzenia Komisji (UE) nr 285/2010 z
dnia 6.4.2010 r.;
3) odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego za szkody spowodowane opóźnieniem w przewozie
pasażerów, bagażu lub towarów w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.12.2012 r. w
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców
wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Dz.U. 16.1.2013
poz. 67);
4) ubezpieczenie aerocasco:
a) floty śmigłowców Airbus EC 135 P3 oraz EC 135 P2i wraz z wyposażeniem (zawartym w sumie
ubezpieczenia) zgodnie ze specyfikacją przekazaną ubezpieczającemu przez dostawcę ww. śmigłowców
(zwanego dalej „dostawcą”);
b) samolotów typu Piaggio P.180 Avanti oraz Piaggio P.180 Avanti II wraz z wyposażeniem (zawartym w
sumie ubezpieczenia) zgodnie ze specyfikacją przekazaną ubezpieczającemu przez dostawcę ww. samolotów
(zwanego dalej „dostawcą”);
c) śmigłowców ROBINSON R44 II wraz z wyposażeniem (zawartym w sumie ubezpieczenia) zgodnie ze
specyfikacją przekazaną ubezpieczającemu przez dostawcę ww. śmigłowców (zwanego dalej „dostawcą”);

02/10/2019
S190
https://ted.europa.eu/
TED

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

2/7

Dz.U./S S190
02/10/2019
462341-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/7

d) samolotów TECNAM P2008JC MKII wraz z wyposażeniem (zawartym w sumie ubezpieczenia) zgodnie ze
specyfikacją przekazaną ubezpieczającemu przez dostawcę ww. samolotów (zwanego dalej „dostawcą”);
e) będących w posiadaniu ubezpieczającego (na podstawie prawa własności lub jakiejkolwiek umowy) części
statku powietrznego, zabudowanych czasowo w miejsce części wybudowanych, o analogicznym przeznaczeniu
i porównywalnych parametrach (w tym wartości). Części zabudowane czasowo automatycznie zostaną objęte
ochroną od chwili, kiedy ubezpieczający wejdzie w ich posiadanie; ubezpieczyciel ma prawo do naliczenia
z tego tytułu dodatkowej składki, obliczonej pro rata temporis i wg stawek mających zastosowanie w ryzyku
aerocasco w niniejszej umowie, zgodnie z okresem ubezpieczenia i wartością części (sumą ubezpieczenia)
podanych przez ubezpieczającego po zakończeniu czasowej zabudowy;
5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) członków załogi i innych osób działających w
imieniu ubezpieczającego, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów
itp. umów cywilnoprawnych, wykonujących czynności i obowiązki służbowe na pokładzie każdego statku
powietrznego użytkowanego przez ubezpieczającego a także na pokładzie statków powietrznych innych
operatorów.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki ochrony ubezpieczeniowej / Waga: 13
Cena - Waga: 87

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji (dotyczy śmigłowców Airbus EC 135 P3, EC 135 P2i oraz
samolotów Piaggio Avanti P.180):
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu umowy w ubezpieczeniu
aerocasco w zakresie zawarcia ubezpieczenia ryzyk wojny, porwania i innych zagrożeń, w brzmieniu:
„Niniejsze warunki mają zastosowanie w umowie ubezpieczenia aerocasco do roszczeń spowodowanych przez:
a) wojnę, inwazję, wrogie działania obce, działania wojenne (bez względu na to, czy wypowiedziano wojnę),
wojnę domową, rebelię, rewolucję, powstanie, stan wojenny, zamach wojskowy lub cywilny lub inne próby
przejęcia władzy;
b) strajki, niepokoje, zamieszki społeczne lub pracownicze;
c) jakiekolwiek działanie osoby lub osób, będących lub nie będących agentami obcej władzy, w celach
politycznych lub terrorystycznych oraz bez względu na to, czy szkoda lub uszkodzenie z nich wynikające jest
przypadkowe czy celowe;
d) jakiekolwiek działania złośliwe lub akty sabotażu;
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e) konfiskatę, nacjonalizację, przejęcie, ograniczenie, zatrzymanie, przywłaszczenie, zarekwirowanie z tytułu
prawnego lub użytkowanie przez rząd lub na mocy nakazu rządowego (zarówno rządu cywilnego, wojskowego
lub rządu de facto) lub organu władzy publicznej lub lokalnej;
f) porwanie lub jakiekolwiek niezgodne z prawem przejęcie lub bezprawne sprawowanie kontroli nad statkiem
powietrznym lub załogą w czasie lotu (w tym jakiekolwiek próby takiego przejęcia lub sprawowania kontroli)
dokonane przez jakąkolwiek osobę lub osoby na pokładzie statku powietrznego działające bez zgody
ubezpieczonego.
Ponadto, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje roszczenia powstałe, gdy statek powietrzny jest
poza kontrolą ubezpieczonego z powodu któregokolwiek z powyższych ryzyk. Uważa się, że kontrola
ubezpieczonego nad statkiem powietrznym zostaje przywrócona w przypadku bezpiecznego powrotu statku
powietrznego do ubezpieczonego na dowolne lotnisko nie wykluczone z powodu ograniczeń geograficznych
określonych w rozdziale IV, ust. 1, lit. a) oraz lit. b) umowy i w pełni przystosowane do przyjęcia takiego typu
statku powietrznego (Wymogiem takiego bezpiecznego powrotu jest, by statek powietrzny był zaparkowany z
wyłączonymi silnikami i nie znajdował się pod jakąkolwiek wrogą kontrolą)”.
2) Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie wniosku (oświadczenia woli) przez ubezpieczającego o
skorzystaniu z tego prawa i zlecenia rozszerzenia przedmiotu umowy o ubezpieczenie ryzyk wojny, porwania i
innych zagrożeń w ubezpieczeniu aerocasco na wybrane statki powietrzne, według uznania ubezpieczającego.
Składka za ww. rozszerzenie będzie wyliczana według stawki określonej w formularzu cenowym i naliczana
w systemie pro rata temporis na każdy statek powietrzny i okres ubezpieczenia wnioskowany przez
ubezpieczającego.
3) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, w okresie realizacji umowy, będzie uzależnione od
wysokości środków, którymi będzie dysponował na realizację zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada aktualne zezwolenie właściwego
organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.9.2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 999 z późn. zm.) na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej w grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia.
Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 999 z późn. zm.), a w przypadku, gdy
Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zezwolenie właściwego organu nadzoru na
sprzedaż ubezpieczeń na terenie RP.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy (IPU) stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje istotne zmiany umowy w zakresie określonym w punkcie XIII IPU.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

5/7

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 12:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/01/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, pokój 111, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Karolina Biela

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawca związany jest ofertą przez 60 dni.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 5.11.2019 r. do godz. 12:30 w wysokości: 100 000,00
PLN.
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Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 2
SIWZ:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3) i 10) oraz, odnośnie
skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w § 9 ust. 3 pkt 5) i 6), wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 4) SIWZ (wzór oświadczenia - załącznik
nr 4 do SIWZ);
3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 11) SIWZ (wzór oświadczenia załącznik nr 5 do SIWZ).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/09/2019
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