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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
zwana dalej SIWZ 

 
 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PODSTAWIE 
USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U.  
z 2010 R. NR 113, POZ. 759 Z PÓŹN. ZM)  
W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ, UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA, KRADZIEŻY I INNYCH 
ZDARZEŃ LOSOWYCH, MASZYN, URZĄDZEŃ I SPRZĘTU OD SZKÓD 
ELEKTRYCZNYCH W TYM PRZEPIĘĆ, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ, 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA PLACÓWKI 
MEDYCZNEJ Podmiotu Leczniczego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach ul. Raciborska 26        
40-074 Katowice 

 
Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach  ul. Raciborska 26  40-074 Katowice na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa w trybie art. 15 ust. 2 Ustawy Pzp, Polski Dom 
Brokerski Sp. z o.o. 40-574 Katowice, ul. Wodospady 36 kieruje zapytanie o ofertę w formie 
przetargu nieograniczonego.  

 
Zamawiający wraz z podległymi placówkami: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. St. Leszczyńskiego  
w Katowicach  

 
Placówki: 
ul. Raciborska 26    40-074 Katowice 
ul. Raciborska 27    40-074 Katowice 
ul. Raciborska 28    40-074 Katowice 
ul. Józefowska 119  40-145 Katowice 
NIP: 634-22-99-376  REGON: 276201240 

 
I. UŻYTE W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

TERMINY 
1) Zamawiający – Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, 
2) Pełnomocnik – Polski Dom Brokerski Sp. z o.o. 40-574 ul. Wodospady 36,  
3) Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Pełnomocnika na podstawie 

niniejszej Specyfikacji, 
4) SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
5) Ustawa – ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zmianami).  
 

II. INFORMACJE WSTĘPNE 
1. Tryb postępowania 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 39-
46 ustawy. 
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2. Oferta częściowa 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne kompletne 
pakiety. 

3. Oferta wariantowa 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Udział brokera w postępowaniu 
Postępowanie prowadzone przez Polski Dom Brokerski Sp. z o.o. z siedzibą             
40-574 Katowice, ul. Wodospady 36, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS, nr 
KRS 0000103191, NIP: 954-21-13-053, kapitał zakładowy 180 000,00 zł opłacony  
w całości, działając na podstawie udzielonego przez Szpital im. St. Leszczyńskiego  
z siedzibą 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 pełnomocnictwa do wykonywania    
w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności związanych z przygotowaniem         
i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 
ubezpieczeń o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 000 EURO, zgodnie    
z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.         
z 2010 nr 113 poz. 759). 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością                  
i posiadanym mieniem.  

2. Umowa ubezpieczenia będzie zawarta i wykonywana przy udziale i za 
pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Polski Dom Brokerski Sp. z o.o.             
z siedzibą w 40-574 Katowice, ul. Wodospady 36. 

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 
Pakiet nr 1 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 
Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 
654) obowiązkowe od dnia 01.01.2013 r. 
Pakiet nr 2 
Ubezpieczenie w pełnym zakresie mienia od ognia, kradzieży i innych zdarzeń 
losowych, maszyn, urządzeń i sprzętu od szkód elektrycznych w tym przepięć. 
(Dodatki nr 1 – 7)  
Pakiet nr 3 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności poza 
medycznej.  
(Dodatek nr 8) 
Pakiet nr 4 
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
placówki medycznej nie uregulowane Rozp. Ministra Finansów z 22.12.2011 r.       
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą. 
(Dodatek nr 9) 

 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne kompletne 
Pakiety. 
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IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Pakiet nr 1: obowiązkowe ubezpieczenie OC od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  
Pakiet nr 2: od zawarcia umowy do dnia 31.12.2013 r. 
Pakiet nr 3: od zawarcia umowy do dnia 31.12.2013 r. 
Pakiet nr 4: od zawarcia umowy do dnia 31.12.2013 r. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia 

publicznego; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz dołącza do oferty dokumenty o których mowa w dziale SIWZ – 
ZAWARTOŚĆ OFERTY. 

 
VI. OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie 
spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń  
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY 
Oferta musi zawierać: 

1. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 
Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 
Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp stanowiące Załącznik Nr 3 do 
SIWZ. 

4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp stanowiące Załącznik Nr 4 do 
SIWZ. 

5. Wypełnione, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 
Oświadczenie o podwykonawcach stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ.  

6. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty: 
a) aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia . 
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

8. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną do oferty należy dołączyć 
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informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczpospolitej Polskiej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, celem wykazania uprawnień do reprezentowania 
Wykonawcy. 

 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO       
Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI 
ZAPYTANIA  
1. Wszelkie zapytania, informacje i inne dokumenty, należy przesyłać w formie pisemnej 

na adres siedziby Pełnomocnika Zamawiającego, na adres e-mail: pdb-brok@wp.pl 
lub faksem pod nr (32) 25-82-509  

 (wymagane jest jednak niezwłoczne potwierdzenie w formie pisemnej). 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone             

w terminie, jeżeli dotrą do Pełnomocnika w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze 
oraz do godz. 9.00 najpóźniej w ostatnim dniu upływu terminu składania ofert. 

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. 

8. Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na 
ich wniosek dostarczono SIWZ. 

9. Osoba upoważnioną przez Pełnomocnika do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Polski Dom Brokerski Sp. z o.o. 
pdb-brok@wp.pl, fax 32/25-82-509 
w dni robocze w godzinach: od 8.00 do 16.00 

 
IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM  

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium (jak również wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy). 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu 

nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie 
dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty  
i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 
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poświadczonym przez wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na 
tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych 
zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym  
w sposób czytelny. 

3. Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ. 
4. Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane  

i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie  
z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami 
prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do 
składania oferty. 

6. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą 
być one poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej 
dekompletacji /np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE 
STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK. 

8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi 
Wykonawca. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie. 

 
UWAGA! 
Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym 
uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż 
stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.  
Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  
 

X.  SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej treści  oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach 
oznakowanych w sposób następujący: 
 

A) Koperta zewnętrzna:  
Zaadresowana do Pełnomocnika Zamawiającego na adres: 
Polski Dom Brokerski Sp. z o.o.  ul. Wodospady 36  40-574 Katowice  
oraz opisana:   
„Oferta w przetargu nieograniczonym Pakiet nr 1, Pakiet nr 2, Pakiet nr 3, 
Pakiet nr 4 – usługi ubezpieczenia Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital im. 
Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach  ul. Raciborska 26  40-074 Katowice. 
Nie otwierać przed dniem 17.12.2012 r. godz. 10:00” 
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B) Koperta wewnętrzna: 
NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES 
Polski Dom Brokerski Sp. z o.o.  ul. Wodospady 36  40-574 Katowice  
oraz opisana:   
„Oferta w przetargu nieograniczonym Pakiet nr 1, Pakiet nr 2, Pakiet nr 3, 
Pakiet nr 4 – usługi ubezpieczenia Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital im. 
Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach  ul. Raciborska 26  40-074 Katowice” 

 
XI.  INFORMACJE DOTYCZACE SKŁADANIA OFERT 

1. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte 
jedynie w celu sporządzenia oferty. 

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
SIWZ. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

 

XII. WYCOFANIE OFERT LUB JEJ ZMIANY 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed upływem terminu składania ofert.  

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 
wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) 
odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem "ZMIANA".  

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.  

 
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Miejsce składnia ofert: 
  siedziba Polskiego Domu Brokerskiego Sp. z o.o.  

   40-574 Katowice  ul. Wodospady 36 
  w terminie do dnia: 17.12.2012 r. do godz. 10:00 

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 
 

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu: 

siedziba Polskiego Domu Brokerskiego Sp. z o.o.  
40-574 Katowice  ul. Wodospady 36  
w dniu: 17.12.2012 r. o godz. 10:30 

2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku 
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy 
protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
a) jest niezgodna z ustawą, 
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
f) zawiera błędy w obliczaniu ceny, 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosił się na 
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poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Podczas otwarcia ofert Pełnomocnik sprawdzi nienaruszalność ofert a następnie 
kolejno otworzy oferty i poda nazwę i adres wykonawcy, który złożył ofertę a także 
odczyta cenę ofertową.  

 
XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę za wykonywanie przedmiotu 
zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat  
i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. 
 

XVI. OCENA OFERT 
1. Oceny ofert będzie dokonywał Pełnomocnik. Zamawiający może żądać udzielenia 

przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać 
poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych,  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych 
omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujących istotnych 
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Pełnomocnik  
dokona oceny ofert na podstawie kryterium:  

 
Kryteria - Cena brutto za realizację zamówienia – 100% 

 
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: 

 
Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru: 

 
      Najniższa oferowana cena 

Wartość punktowa kryterium =  ______________________ x waga kryterium x 100 
        Cena oferty badanej 
 
3. Ocena końcowa oferty: 

Jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza    
w oparciu o podane kryterium wyboru. 

 
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwa 
(firmy), siedziby oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa  
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
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XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

XIX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 
Zobowiązania Ubezpieczyciela są określone treścią specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przy czym umowa ubezpieczenia – polisa może zawierać syntetyczne 
ujęcie zakresu ubezpieczenia, co nie powoduje ograniczenia odpowiedzialności 
ubezpieczenia, którego zakres wynika z treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

 
XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych  
w DZIALE VI ustawy Pzp.  

 
XXI. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy 

ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 
3. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty  

i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie 
zapytania o cenę stanowią załączniki do protokołu postępowania. 

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł  
w ofercie, że nie mogą one być udostępniane. 

7. Ujawnianie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg 
poniższych zasad: 
a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego 

wniosku, 
b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych 

dokumentów i informacji, 
c) Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana 

zostanie czynność przeglądania. 
 

UWAGA! 
Czynności związane z udostępnianiem informacji publicznej nie mogą utrudniać 
realizacji oceny ofert przez Pełnomocnika. 

 

XXII. DODATKOWE UZGODNIENIA 
1. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne 

tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne. 

2. Zamawiający nie zamierza: 
1) zawierać umowy ramowej, 
2) ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 
3) zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Zamawiający nie przewiduje: 
1) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
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2) zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp, 

3) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 
4) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

4. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 
zmiany przepisów prawa lub istotnych z uwagi na charakter działalności dla 
Zamawiającego stosunków umownych, obligujących go do posiadania innego 
rodzaju ubezpieczenia niż przewidziane w umowie i w związku z tą zmianą 
ubezpieczenia będącego przedmiotem niniejszego zamówienia staje się w części 
lub w całości bezprzedmiotowe, w takim przypadku nastąpi zwrot opłaconej 
składki proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku 
dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka 
konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do 
wprowadzenia zmian w ofertach, 

2) zmiany treści SIWZ z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 
ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści ją na stronie 
internetowej. 

 
Załączniki  
- Załącznik nr 1 do SIWZ – Oferta Cenowa  
- Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty  
- Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy  
- Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy  
- Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach  
 
Dodatki 
Dodatek nr 1 – Informacja 
Dodatek nr 2 – Wykaz budynków do ubezpieczenia 
Dodatek nr 3 – Charakterystyka budynków i budowli 
Dodatek nr 4 – Sprzęt medyczny 
Dodatek nr 5 – Komputery – w rozbiciu na poszczególne placówki 
Dodatek nr 6 – Programy i licencje 
Dodatek nr 7 – Sprzęt elektroniczny 
Dodatek nr 8 – Ubezpieczenie OC niemedyczne 
Dodatek nr 9 – Ubezpieczenie OC dobrowolne medyczne 

 


