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Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Nord Partner sp. z o.o. ogłasza przetarg 
nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: 
 
Zamawiający:  
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. 
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52,  
NIP: 429-006-35-82; REGON: 080467187; KRS: 0000365415 
 

 
Zielona Góra,  dnia 10 lipca 2015 r. 

 
Przetarg nieograniczony, znak:  5/ubezpieczenieD&O/15 
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
  
 

Dotyczy: 
 
Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29. stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz U z 2013 r. poz 907 z p.zm.), zwana dalej „Ustawą PZP”, 
prowadzonego przez Nord Partner sp. z o.o. z/s w Toruniu działającego na podstawie udzielonego przez  
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. pełnomocnictwa do 
wykonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczenia 
odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką (D&O) na okres 12 miesięcy w procedurze właściwej dla 
zamówień o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
Ustawy PZP 
 
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką (D&O) 
  
Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: 
66515411-7 -  usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty. 

2. Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom SIWZ. 
3. Oferty niezgodne z Ustawą PZP  lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ zostaną 

odrzucone, a spośród tych, które nie podlegają odrzuceniu, w tym Wykonawca nie został 
wykluczony, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.  
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4. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według 
wskazówek zawartych w niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu 
nie dotyczy Wykonawcy – należy wpisać „nie dotyczy”. 

5. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę 
zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać 
nie zmieniony. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Umowa ubezpieczenia zawarta zostanie i realizowana będzie przy udziale i za 

pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 
który jest brokerem ubezpieczeniowym obsługującym Zamawiającego. 
 

2. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. 
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52,  
NIP: 429-006-35-82 
REGON: 080467187 
KRS: 0000365415 
 
reprezentowany przez: Katarzynę Lebiotkowską – Prezes Zarządu  
 
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia 

odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką (D&O) Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego 
Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.” prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz U z 2013 r. poz 907 z p.zm.), o wartości 
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało ogłoszone: w Biuletynie Zamówień Publicznych pod  
nr 102963-2015 i na stronie Pełnomocnika Zamawiającego:  i na stronie Zamawiającego: 
www.szpitaltorzym.pl oraz na tablicy ogłoszeń  Zamawiającego w dniu 10.07.2015 

  
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Ubezpieczenie Członków Zarządu - D&O. 
1.1. Dane o Spółce: 
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. 
66-235 Torzym,  ul. Wojska Polskiego 52 
REGON 080467187; NIP 429-006-35-82 
KRS: 0000365415 
 
100% udziałów w spółce posiada Województwo Lubuskie 
Spółka powstała 15.09.2010 rok 
Działalność spółki: medyczna ( działalność szpitali) 
DANE FINANSOWE: 
Data zakończenia roku obrachunkowego:  31.12.2014 
Przychody     14.921.204,48 PLN 
Wynik finansowy netto   53.422,30 PLN 
Wartość aktywów brutto   28.429.959,76 PLN 
Łączna wartość zobowiązań i rezerw  1.686.110,84 PLN 
 
W odniesieniu do roku poprzedzającego wynik finansowy był dodatki ( zysk) 
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W ciągu ostatnich 24 m-cy: 
-  nie miały miejsca zmiany w strukturze własnościowej spółki 
- nie było fuzji ani przejęcia  
- nie było emisji 
 
Liczba osób zatrudnionych ( w tym na umowach cywilnoprawnych ): 219  
Spółka prowadzi akta osobowe pracowników i posiada pisemne umowy o pracę  
Spółka dokumentuje wszystkie zdarzenia z udziałem pracowników, mogące rodzić jakiekolwiek 
roszczenia.  
W ciągu najbliższych 24 m-cy nie jest planowane zwolnienie ponad 10% pracowników  
W ciągu ostatnich 24 m-cy nie było zwolnionych  lub złożyło rezygnację  ponad 10% pracowników 
Spółka wprowadziła nowy Regulamin Wynagrodzeń który ograniczył prawa pracowników do 
uzyskiwania (nie wymaganych przepisami prawa) nagród jubileuszowych 
Pracownicze plany świadczeń socjalnych, emerytalnych i rentowych są: 
-  finansowane zgodnie z przepisami ( w tym statutem i mową). Nie zostały zatwierdzone przez 
KNF lub niezależną osobę trzecią. 
- nie inwestują więcej niż 5% środków w udziały lub papiery wartościowe spółek grupy. 
Spółce wiadomo o toczącym się procesie  o wypłatę odprawy dla pracownika. 
 
Na pisemny wniosek Wykonawcy przekazane zostaną dodatkowe dane w celu oceny ryzyka, tj. : 
rachunek zysków i strat oraz bilans  spółki, aktualna umowa spółki (statut), kopie wewnętrznych 
przepisów, na podstawie których ukształtowane są obowiązki i odpowiedzialność członków 
zarządu, kopie umów zlecenia  – „Kontraktów menedżerskich”, w części dotyczącej obowiązków i 
odpowiedzialności. 
 
1.2. Ubezpieczający: Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w 
Torzymiu sp. z .o.o. 
1.3. Ubezpieczeni: byli, obecni i przyszli Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci 
spółki wymienionej jako „Ubezpieczający”. 
1.4. Przedmiot: 
1.4.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest osobista odpowiedzialność członków kierownictwa spółki  
za straty finansowe powstałe w wyniku błędnego działania lub zaniechania podczas i w związku z 
pełnieniem funkcji zarządczych i nadzorczych. 
1.4.2. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilno-prawna Ubezpieczonych w zakresie 
przewidzianym przepisami prawa, 
1.5. Zakres ubezpieczenia: 
1.5.1. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody 
wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków, za 
które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność cywilną zgodnie z kodeksem spółek handlowych, 
umową bądź statutem regulaminem spółki kapitałowej oraz innymi przepisami regulującymi 
odpowiedzialność członków władz spółki kapitałowej, 
 

Klauzule obj ęte ubezpieczeniem Podlimit Dopuszczalny udział własny 
Klauzula A 

Odpowiedzialno ść Członka Kierownictwa  
Tak 3 000 000,00 zł zniesiony 

Klauzula B 
Odszkodowanie dla Spółki  

Tak 3 000 000,00 zł zniesiony 

Klauzula C 
Odpowiedzialność Spółki z tytułu Czynu bezprawnego Pracodawcy 

Tak 3 000 000,00 zł 
łącznie z klauzulą D  

20 000 zł na każde roszczenie 

Klauzula D 
Ubezpieczenie kosztów obrony Spółki Tak 

3 000 000,00 zł 
łącznie z klauzulą C i E 

10 000,00 zł na każde 
roszczenie 

Klauzula E 
Odpowiedzialność z tytułu czynu bezprawnego dotyczącego programu 

świadczeń  
Tak 

 
3 000 000,00 zł 

łącznie z klauzulami C i D 

 
Zniesiony 

Klauzula 
Odpowiedzialność  Spółki z tytułu utraty danych i dokumentów Tak 100 000 zł  10 000 zł na szkodę  

 

 

1.5.2. Ochrona obejmuje roszczenia osób trzecich oraz spółki, gdy spółka z powodu 
wyegzekwowanego od niej na podstawie art. 416 K.C roszczenia z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej Ubezpieczonego wniesie roszczenie regresowe do członków władz, a także kiedy sama 
spółka dochodzi roszczeń przeciwko członkom jej organów. 
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1.5.3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego 
niedbalstwa.  
Uwaga: wyłączenie  ochrony ubezpieczeniowej w zakresie roszczeń wynikających z tytułu 
odpowiedzialności zawodowej nie dotyczy jednak zarzutu braku należytego nadzoru nad 
pracownikami. 
1.5.4. W razie braku kontynuacji umowy ubezpieczenia zastosowanie znajdzie automatyczny, 
dodatkowy okres zgłaszania roszczeń. Dla wszystkich stron umowy wynosi on trzy lata, natomiast 
byłym członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentom przysługuje okres dziesięcioletni. 
 
1.6. Klauzule dodatkowe: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony jest co najmniej o poniższe klauzule: 

1) Klauzula: roszczenia z art. 107 i art.116 ordynacji podatkowej, podlimit: w ramach sumy 
gwarancyjnej. 

2) oraz poniższe rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej : 
wymagane rozszerzenia zakresu ochrony Podlimit dopuszczalny udział własny 

Kierownictwo spółki zewnętrznej Tak 3 000 000,00 zł zniesiony 
Koszty obrony w związku z Zanieczyszczeniem Tak 3 000 000,00 zł zniesiony 

Koszty dochodzenia Tak 3 000 000,00 zł zniesiony 
Koszty obrony w sprawach dotyczących szkód w 

mieniu lub na osobie 
Tak 1 000 000,00 zł zniesiony 

Koszty ochrony dobrego imienia Tak 1 000 000,00 zł 

w zakresie klauzuli C właściwy 
dla niej udział własny; w 

pozostałym zakresie udział 
własny zniesiony 

Ochrona aktywów i wydatki niezbędne do pozostania 
na wolności 

Tak 500 000,00 zł zniesiony 

Grzywny i kary cywilne oraz administracyjne Tak 1 000 000,00 zł Zniesiony 
Koszty awaryjne  Tak 10% limitu ustalonego dla 

danego rodzaju kosztów 
Zniesiony 

Zaliczki na poczet obrony  Tak 3 000 000,00 zł Zniesiony 
Nadwyżkowe koszty obrony dla członków 

Kierownictwa 
Tak 300 000,00 zł Zniesiony 

Dodatkowy limit dla członków rady nadzorczej Tak  
750 000,00 zł 

Zniesiony 

Koszty wsparcia psychologicznego 
( na jedno i wszystkie roszczenia) 

Tak 100 000,00 zł Zniesiony 

Koszty stawiennictwa członków kierownictwa w 
oficjalnych przesłuchaniach lub postęp. sądowych 

Tak 2000 zł dziennie/osobę Max 
100.000 zł na wszystkie koszty 

Zniesiony 

Koszty zdarzenia kryzysowego Tak 500 000,00 zł Zniesiony 

 

 

1.7. Ubezpieczenie obejmuje roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia (trigger 
claims made), z tytułu błędów popełnionych kiedykolwiek w przeszłości. 
1.8. Data retroaktywna: od powstania Ubezpieczającego 
1.9. Zakres terytorialny: RP 
1.10. Suma gwarancyjna (ubezpieczenia): 
SU = 3000.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
1.11. Franszyza  
redukcyjna : brak 
integralna : brak  
1.12. Dodatkowy okres zgłaszania Roszczeń wynosi: 
a) 120 kolejnych miesięcy od dnia zakończenia Okresu ubezpieczenia dla osób, które w 
Okresie ubezpieczenia przestały (z innej przyczyny niż prawomocny zakaz wykonywania takiej 
funkcji, orzeczony przez sąd lub uprawniony organ administracji państwowej) spełniać definicję 
Członka Kierownictwa, 
b)  36 kolejnych miesięcy od dnia zakończenia Okresu ubezpieczenia w odniesieniu do 
wszystkich innych Członków Kierownictwa oraz Spółki. 
 
Dodatkowy okres zgłaszania Roszczeń nie przysługuje gdy: 

a) Umowa ubezpieczenia zostanie zastąpiona przez inną umowę ubezpieczenia roszczeń 
lub odpowiedzialności z tytułu zarządzania i wykonywania nadzoru, z zastrzeżeniem że w 
odniesieniu do Członków Kierownictwa, o których mowa w pkt. 1.12 lit. a) dodatkowy 
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okres zgłaszania Roszczeń pomimo to przysługuje w sytuacji, gdy odnowiona umowa 
ubezpieczenia lub inna umowa ubezpieczenia nie obejmuje ich ochroną ubezpieczeniową, 

b) Ubezpieczyciel wypowie Umowę ubezpieczenia z powodu braku płatności składki w 
terminie wskazanym w Umowie ubezpieczenia. 

 
Jeżeli Umowa ubezpieczenia nie zostanie odnowiona z Ubezpieczycielem, Spółka ma 
obowiązek poinformować Ubezpieczyciela, na jego pisemny wniosek, czy ochrona 
ubezpieczeniowa została udzielona przez innego ubezpieczyciela, a tym samym czy dodatkowy 
okres zgłaszania roszczeń został uruchomiony. 
 
1.13. Szkodowość:  
Spółce lub którejkolwiek z osób wchodzących w skład kierownictwa spółki nie są znane 
okoliczności lub wypadki mogące rodzić roszczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
członków władz albo które by były sprzeczne z przepisami prawa. 
 
1.14. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy  
 
1.15. Definicje 
 

Koszty obrony oznaczają: 
(a) sądowe lub pozasądowe koszty, opłaty i wydatki (w tym koszty opinii lub porad prawnych, podatkowych, 
eksperckich, arbitrażu, mediacji, a także udziału świadków w postępowaniu sądowym) powstałe w odpowiedzi na 
Roszczenie albo ustnie lub pisemnie sformułowany zarzut popełnienia przez Członka Kierownictwa (lub Spółkę w 
zakresie klauzul ubezpieczeniowych C, D, E,  G ) 
Czynu bezprawnego, poniesione za uprzednią pisemną zgodą Ubezpieczyciela, 
(b) składkę (premię) zapłaconą za instrumenty finansowe służące wniesieniu odwołania, apelacji lub kasacji 
od obciążenia odpowiedzialnością cywilną Członka Kierownictwa (ale nie zobowiązanie do dostarczenia 
lub zapewnienia takich instrumentów), 
(c) koszty korzystania z usług prawnika posiadającego uprawnienia do wykonywania tego zawodu w kraju 
miejsca zamieszkania Członka Kierownictwa w celu interpretacji i zastosowania porady prawnej 
otrzymanej od prawnika z innej jurysdykcji. 
Koszty obrony nie obejmują wynagrodzeń, kosztów podróży i zakwaterowania Członków Kierownictwa, 
Pracowników lub innych osób zatrudnionych przez Spółkę na jakiejkolwiek podstawie prawnej. 
 
Odszkodowanie oznacza: 
a) kwoty, jakie Członkowie Kierownictwa (lub Spółka w zakresie klauzul ubezpieczeniowych C, E)  są prawnie 
zobowiązani wypłacić z tytułu Czynu bezprawnego, 
b)nawiązki, odszkodowania o charakterze karnym lub prewencyjnym, wynikające z orzeczenia sądu powszechnego, 
inne niż stanowiące wielokrotność niższych kwot odpowiadających rzeczywiście wyrządzonym szkodom, 
c)  Koszty obrony. 
d) zaległości podatkowe i inne należności publicznoprawnych dochodzonych na podstawie art. 116 lub 116a w związku 
z art. 107 polskiej ordynacji podatkowej), 
 
Roszczenie oznacza: 
(a) ustne lub pisemne zawiadomienie, w tym pozew lub inne pismo procesowe, otrzymane przez Członka 
Kierownictwa (lub Spółkę w przypadku klauzul ubezpieczeniowych C, D, E, G,) dotyczące żądania odszkodowania 
lub innego zadośćuczynienia przez jakąkolwiek osobę za popełniony lub rzekomo popełniony Czyn bezprawny, Czyn 
bezprawny pracodawcy lub Czyn bezprawny dotyczący Programu świadczeń, a także pisemne zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego, karnego lub w sprawie o wykroczenie z tytułu takich czynów, 
(b) Dochodzenie wszczęte na podstawie zawiadomienia skierowanego do Członka Kierownictwa, 
wzywającego go do stawienia się, doręczonego po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia. 
 
Czyn bezprawny oznacza popełniony lub rzekomo popełniony błąd lub zaniechanie, w tym fałszywe 
oświadczenie, oświadczenie wprowadzające w błąd, pominięcie, zlekceważenie, zniesławienie, oszczerstwo, 
naruszenie zobowiązań, nadużycie zaufania lub przekroczenie pełnomocnictwa przez Członka Kierownictwa 
wyłącznie w wykonaniu oraz w związku z pełnieniem przez niego obowiązków związanych z funkcją. 
W odniesieniu do klauzul ubezpieczeniowych A i B Czyn bezprawny oznacza także Czyn bezprawny 
pracodawcy oraz Czyn Bezprawny związany z obrotem papierami wartościowymi wyrażającymi udział 
w kapitale zakładowym lub długu Spółki. 
W odniesieniu do klauzul ubezpieczeniowych D, E  Czyn bezprawny oznacza popełniony lub rzekomo 
popełniony błąd, zaniechanie, fałszywe oświadczenie, oświadczenie wprowadzające w błąd, pominięcie, 
zaniedbanie, zlekceważenie lub naruszenie zobowiązań przez Spółkę. 
 
 
Płatność składki: składka płatna przelewem, jednorazowo  płatna  21 dni od daty 
obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. 
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5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Termin realizacji zamówienia:  12 miesięcy. 
2. Przewidywany okres umowy generalnej: 12 m-cy od podpisania umowy  

 
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne  

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
b) W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, warunki określone w pkt. a) musi 

spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. 
c) Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.  
d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności 

ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy 
przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej ( t. jedn. Dz. U.  
z 2013. r poz.  950 z późniejszymi zmianami). 

e) Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa powyżej  
(z wyłączeniem ppkt. d) może polegać odpowiednio na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, potencjale kadrowym lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

 
2. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oraz w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do 
SIWZ, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku. 

1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do 
wykonywania działalności, jeżeli przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie 
działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy  
o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie 
działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika  
z przedmiotu zamówienia.  

2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy  
i doświadczenia niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, 
gdy oświadczy, że spełnia ten warunek. 

3) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy 
oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia  osób zdolnych do wykonania 
zamówienia; 

4) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej  
i finansowej, gdy Wykonawca oświadczy, że: 

a. Posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%,  
o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r poz. 950  z późn.zm.) oraz na podstawie 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu 
wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału 
gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz. 2060 
ze zm.) - na dzień 31.12 2014 roku. 
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Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym celu powinni 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie w odniesieniu do warunków 
określonych w: 

• Pkt 2 ppkt 1, 4 lit. a  - warunki te musi  spełnić każdy wykonawca,  
• Pozostałe warunki wykonawcy mogą spełnić łącznie. 
 

Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie 
przedłożonych dokumentów, określonych w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i 3 
do SIWZ, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku.   
Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 3 wykonawców, którzy w określonym terminie nie 
złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy 
lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert.  
 
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ 

nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument 
potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie 
mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada możliwość realizacji zamówienia, zgodnie  
z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy, z którego winno wynikać, że Wykonawca: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie  
z wymaganiami ustawowymi.  
2) posiada wiedzę i doświadczenie, 
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
4) spełnienia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj: 
a) Posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%,  
o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.  950 z późn.zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu 
wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup 
ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz. 2060 ze zm.) - na dzień 31.12.2014. roku – 
sporządzone w załączniku nr 2. 

 
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do  wykluczenia z udziału w postępowaniu  - 

załącznik nr 3 
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2. Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, 
lub  braku przynależności- załącznik nr 4  

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

Jeśli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów 
określonych w: 
1. pkt. 2,3,4 i 6 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzający 

odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.  
 

W odniesieniu do wymagań określonych w ustawie, każdy z przedsiębiorców wchodząc w skład 
konsorcjum musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy PZP. 
Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu 
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 
 
8. Inne dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

 
1) Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie 

wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu  
z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone  w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej przez notariusza.  

2) W przypadku korzystania przez Wykonawcę z osób trzecich przy wykonaniu zamówienia, 
Wykonawca składa pisemne zobowiązanie podmiotów (wyłącznie oryginał), na które 
Wykonawca się powołuje do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby 
przedłożone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie jakie zasoby będą 
przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na czyją rzecz, oraz 
na jaki czasokres . 

3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, wg załącznika nr 4 

4) Wypełniony załącznik nr 1  - oferta 
5) Celem potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty Ogólne Warunki Ubezpieczenia.  
  
 
9. ZASADY PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW. 

1. Wykonawca załącza dokumenty, o których mowa, w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii dokumentu) przez 
Wykonawcę.  

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów winne być poświadczane za zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii 
dokumentu) przez Wykonawcę lub te podmioty.  

3. Dokumenty sporządzane w języku obecnym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

4. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez 
wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przedstawić oryginały złożonych 
przez siebie dokumentów lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  
Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW 
ZAMAWIAJĄCEGO, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w języku 
polskim. 

2. Wykonawca, jeżeli otrzyma od Zamawiającego oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub 
informację przekazane faksem lub pocztą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie 
potwierdzić fakt ich otrzymania odpowiednio faksem lub drogą elektroniczną. W takim 
przypadku Zamawiający nie będzie przesyłał przekazanych faksem lub drogą elektroniczną 
dokumentów w formie pisemnej. 

3. Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem, przekazywaną Zamawiającemu 
należy kierować na adres Pełnomocnika Zamawiającego:  Nord Partner sp. z o.o. 
Oddział w Szczecinie, 71-101 Szczecin ul. Madalińskiego 8  
 
z dopiskiem: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
„USŁUGI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA  

SPÓŁKĄ (D&O) LUBUSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO PULMONOLOGICZNO – 
KARDIOLOGICZNEGO W TORZYMIU sp. z o.o. 

albo 
faksem na numer: +48 91 482 14 37 

 
albo 
pocztą elektroniczną na jeden z niżej podanych adresów:  
zgora@np.com.pl; tomasz.bak@np.com.pl 
 
 
UWAGA! Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez 
Wykonawców powyższego wymogu.  

4. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zgłaszane telefonicznie. 
5. Adres strony elektronicznej Zamawiającego:  
6. Jeżeli pisemne zapytanie Wykonawcy wpłynie do niego nie później, niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert.   

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  
o wyjaśnienie treści SIWZ. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej.  
9. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 
10. Osobami uprawnionymi do składania wyjaśnień Wykonawcom są: 
- ze strony Pełnomocnika Zamawiającego: 
 

Pan Tomasz Bąk tel. +48 91 482 17 44 , +48 601 09 56 51; Pani Edyta Tkocz tel. +48 68 324 04 
80, +48 603 635 703,  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00. 
 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium. 
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11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu 
składania ofert. Ewentualne wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert, zawiesza 
bieg tego terminu, do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty wykonawców ubiegających się wspólnie 

o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
zażąda umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 

5. Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne (oferty wariantowej) spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, nieścieralnym pismem 
(ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego).  

7. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku 
Wykonawca winien wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być 
wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE  PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  
UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”. Pozostała część oferty wstępnej  będzie dopuszczona do 
wglądu dla wszystkich zainteresowanych. 

8. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do 
występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.  

9. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści wraz z wykazem załączników. Wszystkie strony 
oferty – w tym wszystkie załączniki – winny być ponumerowane.  

10.  Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być 
parafowane przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy.  

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do 
Pełnomocnika Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób: 

 
„OFERTA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI Z TYTUŁU 

ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ (D&O) Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego 
Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o..”, 

nie otwierać przed 20.07.2015 r., godz. 12:30” 
 

12. Koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 
13. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią 

oferty. 
14.  W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty – przed upływem terminu do składania ofert 

– Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w punkcie 11 i 13  
z dodaniem słowa „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po 
upływie terminu do składania ofert. 

16. Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności określone w art. 89 Ustawy 
– Prawo zamówień publicznych. 

17. W razie wystąpienia przesłanek ustawowych określonych w art. 24 Ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

18. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 
1. Miejsce i termin składania ofert. 
1) Ofertę należy złożyć w biurze Pełnomocnika Zamawiającego: Nord Partner sp. z o.o. 

Oddział w Szczecinie,  71-101 Szczecin, ul. Madalińskiego 8 
2) Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2015 roku, o godz. 12:15 
3) Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 2, zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom. 
 

2.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 
Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu 
20.07.2015 roku, o godz. 12:30 do biura Pełnomocnika Zamawiającego: Nord Partner 
sp. z o.o. Oddział w Szczecinie,  71-101 Szczecin, ul. Madalińskiego 8 
 
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
2) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, 
terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
Informacje te odnotowywane są w protokole postępowania. 

 
14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę. 
2. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

od wartości brutto przedmiotu ubezpieczenia. 
3. Całkowita wysokość składki ubezpieczeniowej za okres 12 miesięcy, powinna być 

wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z art. 
31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, 
poz. 2) oraz zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. 
1994 r. nr 84 poz. 386).   

4. W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając Formularz cenowy powinien zgodnie  
z art. 106e ust. 11 Ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) wykazane kwoty zaokrąglić do pełnych groszy, przy 
czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla 
się do 1 grosza w górę.  

5. Celem zapewnienia prawidłowości obliczeń Zamawiający nie dopuszcza wpisywania  
w żadnej pozycji Formularza cenowego wartości „0,00” zł. 

6. Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty likwidacji szkód oraz uwzględniać 
wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.  

7. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia 
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających  
z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne 
składniki wpływające na ostateczną cenę. 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  
i ich wagami 
 

a) cena oferty    90 %       
b) klauzule fakultatywne 10 % 

Ad a). W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 

12

 
Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 pkt. X 90 % 

 
 

Ad b). W kryterium „Fakultatywne klauzule” przyjmując wagę 10% zagwarantowanie dodatkowych klauzul 
od wymaganych, punktowane będzie w następujący sposób: 
 

 

 

 
Tabela 1. Punktacja za klauzule fakultatywne: 

 Klauzule fakultatywne Ilość pkt. 

A 

Włączenie klauzuli akceptacji ryzyka: 

Ubezpieczyciel oświadcza, iż w momencie zawierania niniejszej umowy 

ubezpieczenia znane mu były fakty niezbędne do oszacowania ryzyka, o 

ile nie zostały one podstępnie zatajone przez Ubezpieczającego 

3 

Brak włączenia w/w klauzuli 0 

B 

Obniżenie udziału własnego w klauzuli C do 10.000 PLN na każde 

roszczenie 
3 

Brak akceptacji obniżenia u.w. 0 

C 

Podwyższenie podlimitu na nadwyżkowe koszty obrony dla członków 

kierownictwa  do wys. 500.000 zł  
4 

Brak akceptacji  0 

 
 
16. OCZYWISTE OMYŁKI. 
Zamawiający poprawia w ofercie: 
1. oczywiste omyłki pisarskie, 
2. oczywiste omyłki rachunkowe,  
3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
 
17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNE ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość 
punktów. 

2. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  
że zostaną złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów, 
Zamawiający wybierze spośród złożonych ofert, ofertę z najniższą ceną. 

3. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty  Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację.  
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 ustawą pzp, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

Fakultatywne 

klauzule 
= 

suma punktów  

za klauzule fakultatywne 
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W powiadomieniu przesłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający poda 
miejsce i termin zawarcia umowy. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed 
upływem terminu związania ofertą.  

5. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia 
umowy przed upływem terminu, o którym mowa  w ust. 4 oraz zgodnie z przesłankami 
określonymi w art. 94 ust. 2 ustawy pzp. 

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania 
ich ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,  
o których mowa w ust. 3 lit. a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
19. PRZEWIDYWANA ZMIANA UMOWY. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w szczególności na: 

1. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności, 
2. zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu 

zamówienia określone w SIWZ; 
3. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy  

w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie 
przewidzianego w SIWZ 

4. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.  
 
20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR 
UMOWY. 

 
1. Integralną część Umowy stanowi SIWZ i oferta Ubezpieczyciela. 
2. Wzór umowy generalnej. 
 
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 
Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 
prawnej uregulowane w art. 179 i następne Pzp. 
 
22. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
23. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
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24. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
 
25. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE 

ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy lub 
podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że powierzenie to nie może dotyczyć wykonywania świadczeń 
pieniężnych na rzecz Zamawiającego z tytułu likwidacji szkód (wypłata należnych odszkodowań). 
 
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia przez 
podwykonawców, Zamawiający wymaga  wskazania przez Wykonawcę tej części, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom. 
 
26. WALORYZACJA UMÓW 
 
Zamawiający dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia  należnego wykonawcy w przypadkach 
zmiany: 
 
1. stawki podatku od towaru i usług; 
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie  art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenia za pracę; zasad podlegania 
ubezpieczeniom  społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę. 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy na podstawie art.22 ustawy PZP 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy PZP 
Załącznik nr 4 - Informacja  wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy PZP 
Załącznik nr 5 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
Załącznik nr 6 - Wzór umowy  
Załącznik nr 7 – KRS ( skan) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 ZADANIE I 

 
 
 
 
(pieczęć wykonawcy) 

 
 

OFERTA 
 

 
PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE 

PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 
UBEZPIECZENIE  ODPOWIEDZILANOŚCI Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ (D&O)  

Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w 
Torzymiu sp. z o.o..”, 

 
 
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 
- za cenę brutto za okres ubezpieczenia 12 miesięcy brutto :….........................................zł 
(słownie złotych: …………....................................................................................................), 
 
 

Klauzule fakultatywne: 
 Klauzule fakultatywne TAK/NIE* 

A 

Włączenie klauzuli akceptacji ryzyka: 

Ubezpieczyciel oświadcza, iż w momencie zawierania niniejszej umowy 

ubezpieczenia znane mu były fakty niezbędne do oszacowania ryzyka, o 

ile nie zostały one podstępnie zatajone przez Ubezpieczającego 

 

Brak włączenia w/w klauzuli  

B 

Obniżenie udziału własnego w klauzuli C do 10.000 PLN na każde 

roszczenie 
 

Brak akceptacji obniżenia u.w.  

C 

Podwyższenie podlimitu na nadwyżkowe koszty obrony dla członków 

kierownictwa  do wys. 500.000 zł  
 

Brak akceptacji   

 
* wpisać właściwe 

 
 
1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
3. OFERTĘ niniejszą składamy na …............ kolejno ponumerowanych stronach. 
4. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
1) ….........................................................................., 
2) …........................................................................... 
3) ….........................................................................., 
4) ….........................................................................., 
 
 
 
 
…............................... dn. ….........................     …........................................................................ 
                                                                        (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 na podstawie art. 44 w związku  z art. 22 ustawy PZP 

 
Ja ________________________________________________________________________ 

 
reprezentując firmę -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
jako (stanowisko) ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
upoważniony przez -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO NA ODPOWIEDZILANOŚCI Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ 

(D&O) Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w 
Torzymiu sp. z o.o..”, 

 OŚWIADCZAMY, ŻE: 
1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi. 
2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. 
 

1) Firma znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiada 
pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie min. 100%. 

2) Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wg stanu na dzień 
31.12.2014 r. wynosił ________ %. 

 
 
------------------------------                                   ------------------------------------- 
    miejscowość, data                                                       / podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/ 

 
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3  

 
 
(pieczęć wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 24 ustawy PZP 
 
 

 
SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO NA ODPOWIEDZILANOŚCI Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ 
(D&O) Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w 

Torzymiu sp. z o.o..”, 
 OŚWIADCZAMY, ŻE: 
 
 
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
 
 
 
 
….......................... dn. …................      ….................................................................... 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 
 

 
 
(pieczęć wykonawcy) 

 
 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 26 ust. 2d ustawy PZP 
 

 
SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO NA ODPOWIEDZILANOŚCI Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA 
SPÓŁKĄ (D&O) Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – 

Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o..”, 
 
 INFORMUJEMY, ŻE: 
 
 
Należymy do  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.  
W załączeniu lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5*.  
lub 
Nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5*.  
 
 
….......................... dn. …................ ................................................................... 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5  

 
ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA 

OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 
(pieczęć wykonawcy) 

 
ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z 
NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
 
zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu oddaje się do dyspozycji zasoby) 
do dyspozycji niezbędnych zasobów tj.:  

 potencjału kadrowego 
 potencjału technicznego 
 potencjału ekonomicznego / finansowego 
 wiedzy i doświadczenia 

do realizacji zamówienia publicznego pn.:  
…………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa zamówienia, a dla zamówień częściowych wskazanie nr zadania) 
W przypadku udostępniania wiedzy i doświadczenia zobowiązuję się do uczestnictwa 
w realizacji w/w zamówienia publicznego w zakresie: ……………………………………..…….. 
 
W/w zasoby udostępniam/amy na okres: ………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
….......................... dn. …................ ................................................................... 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
wykonawcy)
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Załącznik nr 6 
WZÓR 

 
UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO  

zawarta w dniu ……………… w …………….…………. ,  
pomiędzy Lubuskim Szpitalem Specjalistycznym Pulmonologiczno - Kardiologicznym  
w Torzymiu Sp. z o.o. w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym 
zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000365415przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, kapitał zakładowy 19.600.000,-zł., 
NIP 4290063582  zwanym dalej „Zamawiającym" i reprezentowanym przez:  
Katarzynę Lebiotkowską Prezes Zarządu 
 

 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp. z o.o. z siedzibą 
w Toruniu, przy ul. Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 00000718665 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, 
wysokość kapitału zakładowego 507 000,00 PLN 
z jednej strony 
 
a  
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
 
reprezentowanym  przez: 
1) ............................................................................, 
2) ………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. jedn. Dz U. z 2013 poz. 907 z p.zm.), w oparciu o postępowanie przetargowe nr 
5/ubezpieczenieD&O/15 Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi 
ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką 
(D&O). 

§ 2 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu 
zarządzania spółką (D&O) 

2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje pkt  4 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy. 

§ 3 
OKRES UBEZPIECZENIA 

Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres 12 m-cy.  
§ 4 

ZASADY UBEZPIECZENIA 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową 

integralną część niniejszej Umowy. 
2. Wykonawca wystawi polisę ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 
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§ 5 

ZMIANY UMOWY 
1. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone Ogólne 

Warunki Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty. 
2. Zmiana istotnych postanowień umowy  może nastąpić tylko w okolicznościach 

przewidzianych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 19. 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 
4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia 

generalnego, a treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, 
decyduje treść Umowy.  

5. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 

 
 

§ 6 
SKŁADKI 

1. Łączna wysokość składki za cały okres trwania umowy jest zgodna ze złożoną ofertą 
Wykonawcy z dnia ………………………………  i wynosi ……………………… PLN ( słownie: 
………………………………………………………) 

2. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminie 
określonym w polisie 

 
§7  

WALORYZACJA UMOWY 
Zamawiający dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia  należnego wykonawcy  
w przypadkach zmiany: 

1. stawki podatku od towaru i usług; 
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie  art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenia za 
pracę; 

3. zasad podlegania ubezpieczeniom  społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 
§8 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte 
w wykonaniu niniejszej Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, 
w którym udzielał on ochrony ubezpieczeniowej.  

 
§ 9 
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ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe 
ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o działalności ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 950 z późniejszymi zmianami). 
 

§10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej 

Umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub 
przesyłane listem poleconym. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności 
ubezpieczeniowej oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.  

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

6. Integralną częścią niniejszej umowy jest opis przedmiotu zamówienia  
i oferta Wykonawcy – stanowiące załączniki. 

 
 
               ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
           .......................................                   .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


