SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Nord Partner sp. z o.o. ogłasza przetarg
nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne:
Nazwa i adres Zamawiającego:
Szpital Międzyrzecki sp. z o.o.
66-300 Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 35
NIP 1040001294; 210368418

Zielona Góra, dnia 21 Marca 2016 r.
Przetarg nieograniczony, znak: 10/03/2016/NP/MIĘDZYRZECZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:
Postępowania 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm), zwana dalej
„Ustawą PZP”, prowadzonego przez Nord Partner z/s w Toruniu działającego na podstawie udzielonego
przez Szpital Międzyrzecki 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 mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów na okres 36
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 mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala
Międzyrzeckiego sp. z o.o.
Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
Zadanie I
CPV 66515000-3 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
CPV 66515000-3 - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (w tym szyb od stłuczenia)
Zadanie II
CPV 66516400-4 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
CPV 66516400-4 – Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
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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.
4. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według
wskazówek zawartych w niniejszej specyfikacji. 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 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
Szpital Międzyrzecki sp. z o.o.
66-300 Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 35
NIP 1040001294; REGON 210368418

reprezentowany przez: Kamila Jakubowskiego – Prezesa Zarządu
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi ubezpieczenia mienia,
odpowiedzialności cywilnej” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm), zwana dalej ustawą PZP o
wartości szacunkowej powyżej/poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8
ustawy PZP.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało ogłoszone:
1) w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 62906-2016
Na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego:
http://www.np.com.pl/przetargi
i na stronie Zamawiającego: http:// www.spzoz-miedzyrzecz.pl
2) na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 21.03.2016
3)
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie I
- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
(w tym szyb od stłuczenia)
- Zadanie II
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
- Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
podmiotu wykonującego działalność leczniczą

CPV 66515000-3
CPV 66515000-3
CPV 66516400-4
CPV 66516400-4
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ZADANIE I:
INFORMACJE DO OCENY RYZYKA
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

TAK/NIE

gaśnice

TAK

hydranty wewnętrzne

TAK

hydranty zewnętrzne

TAK

stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe

NIE

stałe urządzenia gaśnicze – gazowe

NIE

stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe

NIE

urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru

TAK

stały dozór

NIE

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie):
Zewnętrzna sieć hydrantowa, wewnętrzna siec hydrantowa, podręczny sprzęt gaśniczy –
gaśnice, wyłączniki p/pożarowe
Zamontowano czujki dymu, zbadano instalację elektryczną i oznakowano oraz wytyczono
drogi ewakuacyjne, wymieniono hydranty oraz gaśnice
OCHRONA
1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 3 km
2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa):
KPPSP w Międzyrzeczu
ul. Rokitniańska
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: 4 min
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej straży pożarnej: 4 min.
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi
utwardzone) ?
TAK
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ?
TAK
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? TAK
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
NIE
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.:
TAK
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:
magazynów ? TAK
całego terenu ? TAK
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ?
TAK
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ?
NIE
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ?
NIE
Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ?
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ?
TAK
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)

Zewnętrzna sieć hydrantowa

16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ?

TAK
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17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ?
Liczba hydrantów: na zewnątrz 2 szt. , w budynku: 16 szt.
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: 60 m
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ?

TAK
NIE

TAK

19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ?
NIE
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ?
NIE
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:
NIE X
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny
23 Czy praca w szpitalu przebiega całodobowo ?

TAK

Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe
Alarm p/włamaniowy: Apteka
Monitoring
Kraty/żaluzje w oknach na parterze ( Międzyrzecz ul. Konstytucji 3 Maja 35)
Kasa pancerna przytwierdzona po podłoża.
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
2. Zakres ubezpieczenia: obejmujący odpowiedzialność za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub
uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli
zamawiającego zdarzenia o ile nie zostało ono wyłączone na podstawie poniższych akceptowalnych
wyłączeń ( pkt. 2.1)

2.1 Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
2.1.1 stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji, przewrotu,
powstania),
2.1.2 zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów
2.1.3 konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej,
2.1.4 aktów terroryzmu z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli terroryzmu (pkt.
1.1.1.11)
2.1.5 energii jądrowej, promieniowania jonizacyjnym oraz skażenia radioaktywnego, promieniu laserowych
lub maserowych,
2.1.6
umyślnego działania lub zaniechania oraz rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem Klauzuli
reprezentantów
2.1.7 wybuchu (eksplozji) wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych,
technologicznych, doświadczalnych lub rozbiórkowych;
2.1.8 awarii (mechanicznej bądź elektrycznej), zakłóceń i uszkodzeń maszyn i urządzeń za wyjątkiem
rozszerzenia fakultatywnego (część A, pkt. F),
2.1.9 zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu z zastrzeżeniem postanowień i limitu
300 000,00 zł obligatoryjnie (do wysokości sum ubezpieczenia fakultatywnie)
2.1.10 zalania w środkach obrotowych i innych rzeczach ruchomych, jeśli ubezpieczone mienie składowane
było niżej niż 10 cm nad podłogą – za wyjątkiem tych przedmiotów ubezpieczenia, które ze względu na
właściwości nie mogło być inaczej składowane (dotyczy jedynie pomieszczeń położonych poniżej poziomu
gruntu),
2.1.11 systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia, pocenia się rur, powolnego oddziaływania
wody gruntowej,
2.1.12 stopniowej utracie pierwotnych właściwości ubezpieczonego mienia wskutek naturalnego zużycia,
2.1.13 katastrofy budowlanej, polegającej na pękaniu, zawaleniu się lub osiadaniu i zapadaniu budynków i
budowli z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego Klauzuli katastrofy budowlanej
2.1.14 działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej,
2.1.15 oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, wymuszenia lub szantażu,
wprowadzenia w błąd lub pozostawania w błędzie, fałszerstwa lub podstępu,
2.1.16 przerwy w dostawie mediów,
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2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20

wad konstrukcyjnych lub projektowych,
nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu, oprogramowania i nośników informacji,
pośrednich następstw zdarzeń,
nałożenia na Ubezpieczonego kar umownych i grzywien.

Obligatoryjnie zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje ponadto.
 Kradzież z włamaniem i rabunek z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu, dewastacji (zgodnie z
podanymi definicjami )
 naprawa zniszczonych lub uszkodzonych wszelkiego rodzaju zabezpieczeń lokalu, limit 2000
PLN łącznie z kosztami usunięcia uszkodzonych ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek
energetycznych, wszelkich instalacji.
 Rozbicia oraz stłuczenia szyb oraz innych przedmiotów szklanych limit odpowiedzialności
30.000 PLN
Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również:
1.1.1.4 przepięcia przez które rozumie się szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci
elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności dotyczy to szkód w sieciach
energetycznych i instalacjach elektrycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu
elektrycznego. Limit 500.000,00 zł Dopuszcza się wprowadzenie limitu na ryzyko przepięcia w wyniku
niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego. Limit nie może być niższy niż 200 000,00 zł.
1.1.1.5 szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku
z ryzykami objętymi ochroną ubezpieczeniową;
1.1.1.6 szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego
mienia wskutek ryzyk objętych ochroną ubezpieczenia;
1.1.1.7 koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną;
1.1.1.8 koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu
części niezdatnych do użytku - w ramach sumy ubezpieczenia.
1.1.1.9 szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano – montażowych, na których
wykonanie nie jest konieczne posiadanie odpowiednich zezwoleń, przy czym dopuszcza się wprowadzenie
limitu odpowiedzialności na szkody w części mienia będącym bezpośrednio przedmiotem robót budowlano –
montażowych w wysokości nie mniej niż 500 000,00 zł; dla pozostałych części mienia których nie dotyczy
bezpośrednio prowadzenie prac budowlano – montażowych, ograniczenie stanowi przyjęta dla tego mienia
suma ubezpieczenia.
1.1.1.10 zakres ubezpieczenia powinien obligatoryjnie obejmować mienie podczas składowania
tymczasowego (np. w okresie remontów, przerw) oraz mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania
1.1.1.11 akty terrorystyczne – akcje organizowane indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych,
politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko interesom politycznym i gospodarczym
kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w
celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź
zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia – limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 1.000.000,00 zł, dopuszczalna
franszyza redukcyjna w wysokości 2 000,00 zł

Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości
księgowej brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego
w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego i/lub
amortyzacji. Dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma
zastosowania zasada proporcji, o ile suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej
brutto.
UWAGA:
 W umowie nie będą miały zastosowania warunki ubezpieczenia, ograniczające w przypadku szkody
częściowej wysokość odszkodowania do procentu sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego
szkodą odpowiadającego procentowi uszkodzenia tego przedmiotu.
 Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne / OWU) stosowane przez
Ubezpieczyciela zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu
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historycznego występowania powodzi w miejscu ubezpieczenia to nie będą miały zastosowania na
potrzeby niniejszej Umowy
1.4 Przedmiot ubezpieczenia

Mienie ubezpieczone według wartości księgowej brutto, bez względu na wiek i stopień zużycia
technicznego i/lub amortyzacji
1.4.1 Majątek trwały
Środki trwałe będące w posiadaniu (samoistnym i zależnym, mienie dzierżawione/użytkowane)
Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, w tym również środki trwałe niskocenne oraz sprzęt elektroniczny.
Zestawienie majątku trwałego z podziałem na grupy KŚT:
Suma Ubezpieczenia [PLN]
GRUPA

NAZWA

I

BUDYNKI – wg wartości księgowej brutto
( w poz. własne podano również nakłady adaptacyjne poniesione na
modernizacje)

II

BUDOWLE (chodniki, ogrodzenia) wg wartości księgowej brutto

III

KOTŁY MASZYNY ENERGETYCZNE wg wartości księgowej brutto

IV

MASZYNY i URZĄDZENIA – wg wartości księgowej brutto

V

SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY
wg wartości księgowej brutto

VI

URZĄDZENIA TECHNICZNE – wg wartości księgowej brutto

Właściciel Powiat
Międzyrzecz;
dzierżawa

Własne
Wg WKB
5.097.570,81

4.000.377,28

126.701,14

14.488.727,72

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE w
TYM SPRZĘT ELEKTRONICZNY – wg wartości księgowej brutto
mienie osób trzecich ( ruchomości i śr. trwałe) – użyczone , najmowane
lub użytkowane na podstawie innej podobnej formy korzystania z cudzej
rzeczy *

n/d

VIII

Mienie niskocenne - wg wartości księgowej brutto

930.774,54
100.000,00

WKB – wartość księgowa brutto wg stanu na dzień 31.01.2016, s.u. uwzględnia podatek VAT

*wartość mienia osób trzecich 1. Analizator Cardiac Reader , wartość 6 900 Roche Diagnostic Polska
Warszawa (nieodpłatne użytkowanie) 2. Analizator immunochemiczny, analizator moczu, analizator,
analizator biochemiczny - łącznie 691 056,33 zł (spółka płaci czynsz dzierżawny dla Roche Diagnostic
Polska), 3. Analizator hematologiczny 5 diff - wartość 130 755,60 zł , (spółka płaci czynsz dzierżawny dla
Sysmex), 4. Parownik Sigma 2 szt. - wartość 8 000 zł - Abbot Polland Warszawa -(nieodpłatne użytkowanie)
5. Analizator Cobas - wartość niewyceniona, Roche Diagnostic Polska- nieodpłatne uzytkowanie, 6. Aparat
AQT90- wartość 36 500 zł - (spółka płaci czynsz dzierżawny dla Radiometer), 7. Łóżko porodowe - wartość
57 562,61 - Stowarzyszenie Ginekologów Międzyrzeckich, nieodpłatne użytkowanie,
Część ww. mienia używana jest na podstawie umowy dzierżawy lub podobnych, Zamawiający jest
użytkownikiem tego mienia i na nim spoczywa obowiązek ubezpieczenia mienia. Wypłata odszkodowania na
rzecz Zamawiającego. Wykaz budynków zgodnie z Załącznikiem 8 do SIWZ.
Sumy ubezpieczenia pozostałego mienia:
Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia PLN
Środki obrotowe – np. materiały opatrunkowe, środki farmaceutyczne ,
312.000,00
sprzęt,
Mienie pracowników - s.u. wg systemu I ryzyka
Przez mienie pracownicze rozumie się mienie ruchome pracowników
Zamawiającego/Ubezpieczającego znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z
133.000,00
wyłączeniem wartości pieniężnych, dokumentów i biżuterii oraz pojazdów
mechanicznych.
4000,00
Gotówka
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1.5 System ubezpieczenia
:: środki trwałe – sumy stałe, ubezpieczone według wartości księgowej brutto (początkowej), budynki wg
wartości księgowej brutto, mienie osób trzecich wg wartości księgowej brutto (początkowej)
:: środki obrotowe - sumy stałe, ubezpieczenie według wartości zakupu lub wytworzenia, bez stosowania
zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania;
:: mienie niskocenne, pracowników – system pierwszego ryzyka, ubezpieczone według wartości
odtworzeniowej bez potrącania zużycia technicznego,
:: ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji – system I ryzyka, do wyczerpania
sumy ubezpieczenia, z włączeniem kosztów naprawy zabezpieczeń w ramach sumy ubezpieczenia.
:: Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych uwzględniając podatek
VAT System ubezpieczenia: s.u. z VAT i odszkodowanie z VAT
Podane wartości środków trwałych ( gr 1-8 KŚT) wg ewidencji księgowej wg stanu na dzień 31.01.2016
1.6 Warunki dodatkowe obligatoryjne do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Klauzule dodatkowe obligatoryjne:
Lp.
Nazwa klauzuli
1.
Klauzula reprezentantów
2.
Klauzula automatycznego pokrycia
3.
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
4.
Klauzula kosztów dodatkowych
5.
Klauzula rozstrzygania sporów
6.
Klauzula zgłaszania szkód
7.
Klauzula przewłaszczenia
8.
Klauzula płatności składki lub rat składki
9.
Klauzula wypłaty odszkodowania
10.
Klauzula samolikwidacji niedużych szkód
11.
Klauzula zniesienia regresu
1.7 Warunki dodatkowe (fakultatywne) do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
podlegające ocenie
A/
włączenie klauzuli prewencyjnej
B/
włączenie klauzuli kosztów związanych z odbudową budynków i budowli
C/
włączenie klauzuli kosztów wznowienia działalności po szkodzie
D/
włączenie klauzuli składowania
E/
włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego
F/
Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
G/
Włączenie klauzuli ubezpieczenia katastrofy budowlanej
H/
włączenie do zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej – limit odpowiedzialności 10 000,00 zł
1.8 Dopuszczalne franszyzy
1.8.1 Franszyza redukcyjna: nie wyższa niż 1 000,00 zł, dla mienia pracowniczego, niskocennego – brak;
dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji nie wyższa niż 300,00 zł, dla szyb i innych
przedmiotów szklanych od stłuczenia – nie wyższa niż 100,00 PLN
1.8.2 Franszyza integralna : brak;
1.8.3 Udział własny: brak.

1.9. DEFINICJE STOSOWANYCH POJĘĆ
Kradzież zwykła - zabór mienia (bez oznak włamania) w celu przywłaszczenia. Ubezpieczający /
Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, bezzwłocznie po odkryciu wystąpienia szkody
spowodowanej kradzieżą zwykłą.
kradzież z włamaniem - zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego
lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia
kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku,
Rabunek (dokonany lub usiłowany) - zabór ubezpieczonego mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej
wobec ubezpieczającego, osób u niego zatrudnionych lub innych osób bądź groźby natychmiastowego
użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności – dla pokonania ich oporu
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przed wydaniem ubezpieczonego mienia. Zabór ubezpieczonego mienia przez sprawcę który z
zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy doprowadził do
objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości
pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi,
Dewastacja - przez dewastację (wandalizm) rozumie się wszelkie uszkodzenie, zniszczenie przedmiotu
ubezpieczenia lub jego części (w tym m.in. wyposażenia, wszelkich środków trwałych, tj. m.in. maszyn,
urządzeń, budowli, budynków wraz z ich elementami stałymi i elewacjami itd.) zlokalizowanego wewnątrz
i/lub na zewnątrz budynków, dokonane w sposób świadomy lub nieświadomy, bez względu na sposób
dostania się przez te osoby na teren lokalizacji.
1.10 Okres ochrony/ubezpieczenia
Przewidywany: od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2019 r .
1.11. Miejsca ubezpieczenia:
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie Zamawiającego,
w tym:

Szpital, Międzyrzecz ul. Konstytucji 3 Maja 35
Budynek Poradni Specjalistycznych Międzyrzecz ul. Konstytucji 3 Maja 24
Międzyrzecz ul. Konstytucji
3 Maja
35 Czerwonej 16
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
, Trzeciel
ul. Armii
Międzyrzecz
ul.
Konstytucji
3
Maja
35ul. Rynek 4
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza , Pszczew,
Lokalizacja mienia – Kęszyca Leśna
Lokalizacja mienia – Międzyrzecz, Głębokie
1.12. Limity w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - system I ryzyka/
suma ubezpieczenia w każdym 12 miesięcznym okresie
1.12.1 urządzenia i wyposażenie (w tym elektronika i mienie niskocenne ) własne i dzierżawione
– suma ubezpieczenia dot. kradzieży z włamaniem rabunku i dewastacji
100 000,00 PLN
1.12.2. środki obrotowe
20 000,00 PLN
1.12.3 gotówka (w lokalu, transporcie)
4 000,00 PLN
1.12.4 koszty naprawy zabezpieczeń
2 000,00 PLN
1.12.5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne (zainstalowane i
zabezpieczone w taki sposób, że ich wymontowanie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły
lub narzędzi) należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na zewnątrz oraz w budynkach lub budowlach
stanowiących jego własność lub przez niego użytkowanych (np. armatura sanitarna, grzejniki, rynny np.).
Limit 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
1.12.6 szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia (w szczególności oszklenie, reklamy, oświetlenia,
oszklenia gablot, lustra, tablice świetlne, itp.). Podany limit dotyczy każdego 12 miesięcznego okresu
Ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia

Pierwsze ryzyko

szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia
w tym min. kolektory słoneczne

30 000,00 PLN

2. Wykaz klauzul ubezpieczeniowych
Wymagane jest uwzględnienie klauzul według podanych w niniejszej SIWZ definicji.
Zastosowanie klauzul do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń ustalone jest w opisie
dotyczącym poszczególnych rodzajów ubezpieczeń w niniejszej SIWZ.
Dopuszcza się odmienną treść klauzul pod warunkiem, że zakres ochrony nie będzie węższy od
wynikającego z poniższych treści.
1. Klauzula reprezentantów
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz
ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
Ubezpieczonego przy czym przez Ubezpieczonego rozumie się w przypadku:
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1/ spółki kapitałowej – zarząd spółki.
2/ podmiotu letniczego – dyrektora i jego zastępców
Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem
innych osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony).
2. Klauzula automatycznego pokrycia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową do ustalonego
limitu, obok wymienionych w polisie:
- wszelkie inwestycje w dniu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka z tym związanego,
- środki trwałe, które nie znalazły się w wykazie środków trwałych sporządzonym, a które to zostały nabyte
przez Ubezpieczającego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy
ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt nabycia i/lub zwiększenia wartości zostanie zgłoszony
Ubezpieczycielowi w ciągu 15 dni po zakończeniu półrocznego okresu ubezpieczenia. Wzrost sumy
ubezpieczenia środków trwałych o wartość nie większą niż 500 000,00 zł nie powoduje konieczności dopłaty
składki. W przypadku większego wzrostu sumy ubezpieczenia, naliczenie składki nastąpi od nadwyżki kwoty
wzrostu ponad limit określony powyżej, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, według
stawki określonej przez strony postępowania jednak nie wyższe niż stawki określone w ofercie wg systemu
pro-rata temporis za każdy dzień.
3. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
Ustala się, iż nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Składka naliczona wg
stawek obowiązujących w umowie ubezpieczenia, w systemie naliczania proporcjonalnego (pro-rata).
Termin zgłaszania: w ciągu 30 dni od daty utworzenia placówki.
4. Klauzula rozstrzygania sporów
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd siedziby ubezpieczającego.
5. Klauzula zgłaszania szkód
Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia szkody w ciągu trzech dni roboczych od daty powstania szkody lub
uzyskania o niej wiadomości, chyba że OWU przewidują dłuższy termin zgłoszenia szkody.
6. Klauzula przewłaszczenia
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że umowa
ubezpieczenia nieruchomości, do Zamawiającego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności
na instytucję finansującą (art. bank, lesingodawca, gwarant), chyba że własność zostanie trwale
przeniesiona na nowego właściciela.
7. Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz
ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
1) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie jako
początek okresu ubezpieczenia i trwa przez okres wskazany w umowie, z zastrzeżeniem postanowień
ust. 2 – 4.
2) Niezapłacenie składki lub jej pierwszej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela uprawnia go
do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest złożyć pisemne
wypowiedzenie Ubezpieczającemu oraz
Ubezpieczonemu, w przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, pod rygorem utraty
skuteczności wypowiedzenia.
3) Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty składki
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej, przyjmując
1/365 za każdy dzień.
4) W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub jej pierwszej raty przed początkiem okresu
ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie mają zastosowanie postanowienia ust. 1 – 3.
5) Niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może spowodować ustanie odpowiedzialności
Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że Ubezpieczyciel wezwał Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego, w
przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, do zapłaty zaległej składki pod rygorem ustania
odpowiedzialności wskutek braku dokonania zapłaty w terminie co najmniej 7 dni od daty otrzymania
wezwania. Brak wezwania do rąk Ubezpieczonego skutkuje bezskutecznością wezwania Ubezpieczyciela.
6) Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla
bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym, pod warunkiem jednak, że w momencie jego
składania na rachunku Ubezpieczającego dostępna była niezbędna ilość środków płatniczych.
7) Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.
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8. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – klauzula fakultatywna
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza, że jest mu znany stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
ubezpieczanego majątku i uznaje je za wystarczające.
9. Klauzula kosztów dodatkowych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych
w niniejszym zapytaniu, ostatecznej wersji oferty Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub
szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z
limitem odpowiedzialności 150 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w
systemie pierwszego ryzyka):
:: koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, (na
podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rachunków),
:: koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami usunięcia
zanieczyszczeń z wody i gruntu, kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku,
:: koszty wynikające z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej lub
w związku z likwidacją szkody,
:: dodatkowe koszty odtworzenia nietypowych maszyn bądź urządzeń wykonanych na zamówienie z uwagi
na trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem,
:: koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego
, a także lotniczego, pod warunkiem że są poniesione w związku ze szkodą objętą ubezpieczeniem.
10. Klauzula „prewencyjna” – klauzula fakultatywna
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się
ubezpieczenie „prewencyjne” tj. dodatkową kwotę w systemie pierwszego ryzyka służącą do wyrównania
niedoubezpieczenia, które może powstać w wyniku wzrostu wartości mienia lub podwyższenia stanu
zapasów. Limit ubezpieczenia: 200 000,00 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia).
11. Klauzula kosztów wznowienia działalności po szkodzie – klauzula fakultatywna
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych warunków umowy ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu
poniesione w celu kontynuowania działalności dodatkowe koszty związane z powstałą szkodą w mieniu.
Ochrona obejmuje:
- koszty związane z koniecznością czasowego użytkowania obcych pomieszczeń, maszyn lub urządzeń,
- koszty przeniesienia, przewiezienia maszyn i urządzeń, surowców, towarów art.. do nowych pomieszczeń
oraz ich adaptacji,
- dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe i dodatki za pracę w nocy),
- zwiększone koszty stałe i/lub zmienne działalności,
- koszty poinformowania Klientów i kooperantów o zmianach w prowadzonej działalności gospodarczej.
Limit odpowiedzialności 25 000 zł.
12. Klauzula składowania – klauzula fakultatywna
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w
wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane
bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach
położonych poniżej poziomu gruntu.
13. Klauzula funduszu prewencyjnego – klauzula fakultatywna
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w ofercie wykonawcy, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Wykonawca przeznaczy na rzecz Zamawiającego środki z funduszu
prewencyjnego w wysokości min. 10% płaconych składek z umów ubezpieczenia – mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem zawartych w wyniku niniejszego postępowania.
Zamawiający rozliczy środki z funduszu na podstawie rachunków lub kosztorysów prac potwierdzających
poniesione wydatki, zgodnie z regulaminem Ubezpieczyciela.
14. Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej- klauzula fakultatywna
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody stanowiące katastrofę budowlaną rozumianą jako każde
niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych
elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest
PRZETARG NIEOGRANICZONY - znak: 10/03/2016/NP/MIĘDZYRZECZ
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katastrofą budowlaną uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do
naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria
instalacji. Limit odpowiedzialności: 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 zł
15. Klauzula wypłaty odszkodowania
Sumy ubezpieczeń uwzględniają podatek VAT. Wypłata odszkodowania następuje z uwzględnieniem
podatku VAT.
16. Klauzula samolikwidacji niedużych szkód
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku stwierdzenia szkody której szacowana wielkość nie przekracza 5 000,00 zł, Ubezpieczający
może bezzwłocznie przystąpić do naprawy szkody wykorzystując do tego celu własne ekipy naprawcze lub
też korzystając z wyspecjalizowanych firm zewnętrznych działających na zlecenie Ubezpieczającego. W
przypadku zastosowania niniejszej klauzuli, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami
ubezpieczenia, Ubezpieczający jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia zakładowi ubezpieczeń
dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela w trakcie procesu
likwidacji szkody, elementów/części/przedmiotów uszkodzonych, podlegających wymianie, itp.
17. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – klauzula fakultatywna
W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest
konieczne dla normalnego działania Zamawiającego, ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie
Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół
opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz
wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania
przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest
konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić
do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie
dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody.
18. Klauzula zniesienia regresu
Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do
pracowników odpowiedzialnych za szkodę, spółek zależnych i powiązanych, udziałowców Spółki. Za
pracownika uważa się osobę zatrudnioną przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy
cywilnoprawnej, umowy o pracę, a także mianowania, powołania lub wyboru, chyba że sprawca wyrządził
szkodę umyślnie.
19. Klauzula przekształcenia
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na przeniesienie praw z umowy na nowego właściciela lub nowo powstały
podmiot w przypadku przejęcia działalności, wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia
z innym podmiotem. Wola kontynuacji umowy ubezpieczenia przez nowego właściciela lub nowo powstały
podmiot musi zostać potwierdzona pisemnie w ciągu 30 dni.
Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela od obowiązku
zgłaszania Ubezpieczycielowi zmian okoliczności, podanych w SIWZ lub w innych pismach zgodnie z
art..815 Kodeksu Cywilnego.
Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest aby nowy podmiot posiadał
analogiczny profil działalności jak przed zmianą stosunków własności, a stan i rodzaj posiadanych
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych nie uległ zmianie.
4. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE SKŁADKI – DOTYCZY WSZYSTKICH RYZYK – Zadanie I
Płatność składki: W każdym rocznym okresie składka płatna przelewem, w 4 ratach równych,
pierwsza rata płatna w terminie do 21 maja 2016 r.
4.1 Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do mienia
ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia mienia lub wyrównywania okresów
ubezpieczenia.
4.2 Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania składki
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia za każdy dzień trwania ochrony.
4.3 Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczanego mienia w stosunku do
wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przy zachowaniu zakresu
ubezpieczenia i stawek taryfowych wynikających z przedłożonej oferty.
4.4 W zakresie do ubezpieczeń / uzupełnień sum ubezpieczenia zastosowanie będą miały stawki nie wyższe
niż zaproponowane w ofercie.
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Uwaga Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup środków trwałych zostały podane według stanu na dzień
31.01.2016 ale ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana przez ubezpieczyciela według stanu na początek
okresu ubezpieczenia. Aktualizacja danych nastąpi zgodnie z postanowieniami klauzuli automatycznego pokrycia.
Mienie spółki ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych uwzględniając podatek VAT.
Zadanie II
1.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Rodzaje działalności wykonywane przez Szpital (podlegające ubezpieczeniu) obejmują w szczególności
działania prowadzone zgodnie ze Statutem oraz inne rodzaje działalności prowadzone na podstawie
stosownych przepisów prawa. Przedmiot działalności w szczególności: udzielanie świadczeń zdrowotnych i
promocja zdrowia, lecznictwo otwarte i zamknięte, porady lekarskie, przychodnie, poradnie, ambulatorium,
laboratorium diagnostyczne transport chorych, wykonywanie usług na rzecz innych placówek (P. badania
diagnostyczne), konsultacje, hospitalizacje, podnajem powierzchni osobom trzecim, itp.

Informacje do oceny ryzyka
Miejsca prowadzenia działalności, w szczególności:
L.p.
Rodzaj placówki
1.
2.
3.
4.
5
6.

Zespół szpitalny
Budynek Poradni Specjalistycznych
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
Lokalizacja mienia – budynki
Lokalizacja mienia – budynki
1.

Adres
Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 35
ul. Konstytucji 3 Maja 24 66-300 Międzyrzeczu
66-320 Trzciel, ul. Armii Czerwonej 16
66-330 Pszczew, ul. Rynek 4
Kęszyca Leśna
Międzyrzecz – Głębokie

INFORMACJE OGÓLNE
Wartość w zł

Łączna wysokość obrotów (poprzedni rok)

35.149.466,00

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ

Wartość obrotu w zł

Odpłatność pacjenta za pobyt w ZOL, ZPO

-

Usługi szpitalne – dla osób nieubezpieczonych

39.523,90

Usługi rehabilitacyjne komercyjne

6434,30

Usługi diagnostyczne komercyjne

719.321,86
Liczba

Pracownicy ogółem

266

Lekarze ogółem

91

Lekarze „kontraktowi”

80

Pielęgniarki + położne: ogółem

126
Liczba przyjętych pacjentów w ostatnim roku
kalendarzowym

Lecznictwo otwarte

65897

Lecznictwo zamknięte

9455

Oddział

Liczba lekarzy
kontraktowych

Liczba łóżek

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

9

5
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Oddział Chirurgii Ogólnej i Urologii

5

25

Oddział Ortopedii Traumatologii Narządu
Ruchu

12

15

Oddział Rehabilitacji

1

18

Oddział Dziecięcy

6

20

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

3

26

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

7

32

Szpitalny Oddział Ratunkowy

12

7

Łącznie

55

148

W jaki sposób zorganizowana jest opieka lekarska podczas dyżurów, czy pełnią ją lekarze kontraktowi,
zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie?
Wszystkie formy zatrudnienia: Dyżury pełnią lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę i
umowę o dzieło.
2. OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
(DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO)
TAK
1
2

3

4

5
6
7
8

9
10

W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych
W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne
wszystkie
wybiórczo
Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych
krwiopochodnych
(wzw B, wzw C, hiv)
gronkowca
innych
Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne
wszystkie
krwiopochodne
Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię
W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące
powietrze
Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji
Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:
*Odn. Testów zintegrowanych:
wskaźniki fizyczne
Podmiot pracuje na wskaźnikach emulacyjnych typu wydruk komputerowy
6-go. Podobnie jak testy typu 5-go; czyli
testy Bowie-Dicka
zintegrowane są testami o najwyższej krytyczności
testy paskowe
*testy zintegrowane
testy biologiczne
Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji
Inne opakowania używane do sterylizacji
kontener
rękawy papierowo – foliowe
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Inne (papier do sterylizacji
koloru białego i zielonego,
kontenery + torebki
papierowo-foliowe
11

12
13

14

Do mycia rąk używane jest mydło w:
dozownikach
kostkach
Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach
Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom
szkolenie tylko przy przyjęciu
do pracy
systematycznie
W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania
mycia i dezynfekcji rąk
w czasie pobierania krwi

15
16
17

18

X

przy wykonywaniu iniekcji
podczas dezynfekcji
podczas sterylizacji
ze sprzętem endoskopowym
z zużytym sprzętem
jednorazowym
ze skażonym mat.
biologicznym
Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane
Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie
Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów
półautomatyczną
automatyczną
sterylizator
Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce
typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)

Zakres świadczonych usług medycznych

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TAK/NIE

Lecznictwo zamknięte

TAK

Poradnie specjalistyczne

TAK

Podstawowa Opieka Zdrowotna

NIE

Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy

NIE

Zakład opieki paliatywno – hospicyjnej

TAK

Zakład rehabilitacji

TAK

Fizykoterapia

TAK

Higiena szkolna

NIE

Diagnostyka specjalistyczna

TAK

Zespoły wyjazdowe (liczba)

TAK/5

Stacja dializ

NIE

Stacja krwiodawstwa

TAK

Stomatologia

NIE

Apteka szpitalna

TAK

Transport chorych

TAK
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Zakres świadczonych usług pozamedycznych

TAK/NIE

Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego)

NIE

Prowadzenie szatni płatnej

NIE

Prowadzenie pralni dla podmiotów zewnętrznych

NIE

Usługi spalania odpadów dla podmiotów zewnętrznych

NIE

Usługi gastronomiczne dla podmiotów zewnętrznych

TAK

Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych

NIE

Wynajem pomieszczeń

TAK

Inne. __________________________________________
Podmiot leczniczy :

TAK/NIE

przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów

TAK

prowadzi eksperymentalne metody leczenia

NIE

prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych
podmiotów

TAK

przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione

TAK

posiada laboratorium diagnostyczne

TAK

posiada laboratorium mikrobiologiczne

NIE

posiada pracownię histopatologiczną

NIE

posiada tomograf komputerowy (TK)

TAK

posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR)

NIE

posiada tomografię pozytonową (PET)

NIE

prowadzi działalność dydaktyczną

TAK

prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich,
pielęgniarskich itp. Akredytacja na prowadzenie specjalizacji lekarskich i
pielęgniarskich

TAK

Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy

TAK/NIE

Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości

TAK

Certyfikat ISO 9001

TAK

Certyfikat ISO 14001

NIE

Certyfikat Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji

NIE

Inne
Szpital Przyjazny Dziecku nadany przez UNICEF i WHO
Szpital z sercem – akcja Telekomunikacji , Gazety Wyborczej i Dziecka
Finalista Ogólnopolskiego Rankingu szpitali publicznych – Rzeczpospolita
Zewnętrzne Oceny Jakości dla laboratoriów Centralny Ośrodek Badań
Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

TAK

akredytacje:
Data wydania
Lp.
certyfikatu
1

2009-12-30

Zakres akredytacji
Akredytacja MZ potwierdzająca spełnienie wymagań w zakresie standardów
akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego - certyfikat ważny do dnia
29.12.2012r.
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2

3

2011-07-06

SZJ w zakresie świadczenia usług medycznych stacjonarnych, ambulatoryjnych,
rehabilitacyjnych, diagnostycznych i ratownictwa medycznego - certyfikat PN-EN
ISO 9001:2009 ważny do dnia 06.07.2014r. Odbyła się recertyfikacja certyfikatu
PN-EN ISO 9001:2009 i jest on ważny od 07.08.2014-06.06.2017

2012-12-06

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia po przeprowadzonym
badaniu potwierdza spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 03.11.2011r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego przez
Szpitalny Oddział Ratunkowy SP ZOZ Międzyrzecz.

1.1 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego
1.1.1 Okres ochrony/ubezpieczenia
Przewidywany: od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2019 r.
1.1.2 Miejsca ubezpieczenia
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje Zamawiającego.
1.1.3 Zakres ochrony ubezpieczeniowej – obligatoryjnie wymagany (minimalny) w ramach
ubezpieczenia dobrowolnego
Zakres ochrony powinien objąć w szczególności:
a) odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody rzeczowe oraz osobowe wyrządzone osobom
trzecim, pacjentom, itp. powstałe w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, które
Ubezpieczony w myśl przepisów prawa zobowiązany jest naprawić (odpowiedzialność deliktowa,
kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu – odpowiedzialność deliktowo – kontraktowa) z wyłączeniem
szkód wyrządzonych w związku z wykonywaną działalnością leczniczą,
b) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i poza nimi, centralnego ogrzewania, w tym
powstałe na skutek cofnięcia się cieczy, zalań dachowych i okiennych w budynkach;
c) odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z dostarczenia wadliwego produktu (w szczególności
związane z prowadzeniem stołówek, jadłodajni, dostarczonych towarów, środków i materiałów
medycznych) – usługi żywienia
d) odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego Ubezpieczający korzysta na podstawie najmu,
dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy prawnej (OC najemcy) – dotyczy zarówno nieruchomości
jak i ruchomości;
e) odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym,
polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (w tym w szczególności w związku z
prowadzeniem szatni);
f) odpowiedzialność cywilna za szkody, za które Ubezpieczający ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z
bezpośrednim wykonawcą w tym szkody spowodowane przez Podwykonawców Zamawiającego;
g) odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe, rzeczowe (również w pojazdach, przy czym dla
szkód w pojazdach pracowników dopuszcza się wprowadzenie limitu nie mniejszego niż
20 000,00 zł) poniesione przez pracowników Ubezpieczającego, w tym będące następstwem
wypadków przy pracy niezależnie od podstawy zatrudnienia oraz za szkody poniesione przez
wolontariuszy, praktykantów, stażystów, itp.;
h) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego,
za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, a w szczególności praktykantów, wolontariuszy,
stażystów, itp.;
i) odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem apteki szpitalnej;
1.1.4 Postanowienia dodatkowe
Ochrona obejmuje szkody:
- powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
- wyrządzone osobom bliskim (osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność);
- wyrządzone przez personel, lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, personel pomocniczy, wolontariuszy,
stażystów niezależnie od formy ich zatrudnienia przez ubezpieczającego;
1.1.5 Definicje
Szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie
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doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans). W odniesieniu do szkód na osobie ochroną
objęty jest również obowiązek zapłaty zadośćuczynienia.
Szkoda rzeczowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy
ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, które
mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans).
czysta strata finansowa – szkoda nie będąca szkodą osobową lub rzeczową.
1.1.6 Trigger
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się zaistniałe w okresie ubezpieczenia śmierć,
uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia (szkoda osobowa) lub utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej
lub nieruchomości (szkoda rzeczowa), niezależnie od tego czy wadliwe działanie lub zaniechanie bądź
wprowadzenie produktu do obrotu, które spowodowało wypadek miało miejsce w okresie ubezpieczenia lub
w okresie poprzedzającym
Za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień, w którym stwierdzono:
 zaistnienie uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia; w przypadku wątpliwości co do daty
zaistnienia uszkodzenia ciała lub rozstroju za datę powstania wypadku przyjmuje się dzień, w
którym po raz pierwszy stwierdzono badaniem lekarskim uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
 zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości.
1.1.7 Klauzule dodatkowe obligatoryjne w brzmieniu:
Lp.
Nazwa klauzuli
1.
Klauzula rozstrzygania sporów
2.
Klauzula płatności składki lub rat składki
3.
Klauzula zniesienia regresu
4.
Klauzula odpowiedzialności
5.
Klauzula przekształcenia wg treści:
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na przeniesienie praw z umowy na nowego właściciela lub nowo
powstały podmiot w przypadku przejęcia działalności, wykupienia Ubezpieczonego przez inny
podmiot lub połączenia z innym podmiotem. Wola kontynuacji umowy ubezpieczenia przez nowego
właściciela lub nowo powstały podmiot musi zostać potwierdzona pisemnie w ciągu 30 dni.
Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela od obowiązku
zgłaszania Ubezpieczycielowi zmian okoliczności, podanych w SIWZ lub w innych pismach zgodnie
z art. 815 Kodeksu Cywilnego. Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej
jest aby nowy podmiot posiadał analogiczny profil działalności jak przed zmianą stosunków
własności.
1.1.8 Zakres terytorialny
Polska oraz
teren Europy – dla szkód wyrządzonych podczas zagranicznych podróży służbowych
1.1.9 Suma gwarancyjna
100 000,00 zł na jedno i wszystkie wypadki w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.
1.1.10 Dopuszczalne limity odpowiedzialności
Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 12
miesięcznym okresie ubezpieczenia.
Podlimity:
L.p. Ryzyko
Podlimit
Szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez
1.
50 000,00 PLN
Ubezpieczającego,
2.
3.
4.
5.

Szkody wyrządzone pracownikom w pojazdach
Szkody wyrządzone w mieniu ruchomym z którego Zamawiający korzysta na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy
OC pracodawcy – szkody wyrządzone pracownikom powstałe w następstwie
wypadków przy pracy
Szkody związane z prowadzeniem apteki szpitalnej
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1.1.11 Dopuszczalna franszyza:
:: redukcyjna i udział własny – brak
:: integralna: nie więcej niż 500 PLN
2.2 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
2.2.1 Okres ochrony/ubezpieczenia
Przewidywany: od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2019 r.
2.2.2 Miejsca ubezpieczenia
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje Zamawiającego.
2.1.3 Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. nr
293 poz. 1729).
2.1.4 Suma gwarancyjna
W każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia:
Minimalna – równowartość 100 000 EUR na jedno zdarzenie i 500 000 EUR na wszystkie zdarzenia w
2.1.5.Klauzule dodatkowe obligatoryjne w brzmieniu:
Lp.
Nazwa klauzuli
1.
Klauzula rozstrzygania sporów
2.
Klauzula płatności składki lub rat składki
3.
Klauzula odpowiedzialności
4.
Klauzula przekształcenia wg treści:
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na przeniesienie praw z umowy na nowego właściciela lub nowo
powstały podmiot w przypadku przejęcia działalności, wykupienia Ubezpieczonego przez inny
podmiot lub połączenia z innym podmiotem. Wola kontynuacji umowy ubezpieczenia przez nowego
właściciela lub nowo powstały podmiot musi zostać potwierdzona pisemnie w ciągu 30 dni.
Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela od obowiązku
zgłaszania Ubezpieczycielowi zmian okoliczności, podanych w SIWZ lub w innych pismach zgodnie
z art. 815 Kodeksu Cywilnego. Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej
jest aby nowy podmiot posiadał analogiczny profil działalności jak przed zmianą stosunków
własności.
3.1 Fakultatywne warunki ubezpieczenia (dot. Zadania II)
A/ Klauzula 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. Dotyczy: ubezpieczenie dobrowolne oraz obowiązkowe.
B/ Zniesienie franszyzy integralnej. Dotyczy: ubezpieczenie dobrowolne.
C/ Włączenie do zakresu czystych strat finansowych – podlimit 50.000 zł. Dotyczy: ubezpieczenie
dobrowolne.
D/ Klauzula rezygnacji z prawa do regresu przysługującego ubezpieczycielowi na mocy art. 11 ust. 3 ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, dla szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego
lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Dotyczy: ubezpieczenie obowiązkowe.
3. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE SKŁADKI – DOTYCZY WSZYSTKICH RYZYK – Zadanie II
Płatność składki: składka płatna przelewem,
W każdym 12miesięcznym okresie ubezpieczenia za obowiązkowe OC w 6 ratach równych, OC
dobrowolne w 4 ratach; pierwsza rata płatna w terminie do 21 maja 2016 r,
3.1 Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do mienia
ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia mienia lub wyrównywania okresów
ubezpieczenia.
3.2 Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania składki
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia za każdy dzień trwania ochrony.
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3.3 W zakresie doubezpieczeń / uzupełnień sum ubezpieczenia zastosowanie będą miały stawki nie wyższe
niż zaproponowane w ofercie.
8. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE zadania I, II
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

Wszelkie limity odpowiedzialności oraz sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu mienia i OC określone w
niniejszej SIWZ będą miały zastosowanie do każdego 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia w
pełnej wysokości oraz są przewidziane na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Wszelkie limity określone w klauzulach dodatkowych jako limity w okresie ubezpieczenia rozumie się
jako limity dla okresu 12 miesięcznego;
W celu realizacji zamówienia Wykonawca powinien zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję w
przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację;
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia;
W przypadku gdy owu przewidują korzystniejsze dla Zamawiającego/ Ubezpieczonych zapisy lub
postanowienia niż SIWZ, w takiej sytuacji za zgodą Zamawiającego/ Ubezpieczającego
pierwszeństwo będą miały zapisy owu.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy.
2. Przewidywany okres umowy generalnej: od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2019 r
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 i reasekuracyjnej
( t.jedn. Dz. U. z 2015. r poz. 1844 z p. zm.).
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
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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 30.06.2015 roku.
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
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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 30.06.2015. 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
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.
UWAGA!
W przypadku, gdy Wykonawca złoży oferty na dwie lub więcej części zamówienia, może złożyć
dokumenty, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy oraz dokumenty
potwierdzajace spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami, o których
mowa w pkt 8 ppkt 1-3 SIWZ , tylko do jednej oferty.
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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.
10.

1.
2.

3.

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
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w języku
polskim.
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.
Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem, przekazywaną Zamawiającemu
należy kierować na adres Pełnomocnika Zamawiającego: Nord Partner sp. z o.o.
Oddział w Zielonej Górze, 65-119 Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a
z dopiskiem:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
„USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o.”,

albo

faksem na numer:68 324 04 65

albo

pocztą elektroniczną na adres: zgora@np.com.pl

4.
5.
6.

7.
8.

UWAGA! Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez
Wykonawców powyższego wymogu.
Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zgłaszane telefonicznie.
Adres strony elektronicznej Pełnomocnika Zamawiającego: www.np.com.pl
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.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SIWZ.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
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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 Pani Edyta Tkocz tel. (68) 324 04 80, Pan Tomasz
Bąk tel. (91) 482 17 44 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.
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. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47/1993 poz. 211 z p. zm.) nie zostaną one
ujawnione jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu tej ustawy. W przeciwnym wypadku cała oferta może zostać
ujawniona. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy.
 Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert nie zastrzeże , że
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one
udostępniane oraz nie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to cała
oferta będzie jawna, zakaz ujawniania zastrzeżonych przez Wykonawcę informacji
będzie bezskuteczny.
 Fakt, że zastrzeżone przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa należy wykazać na załączonym do SIWZ formularzu „Wykazanie
zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa”. Jeśli
Wykonawca uzna to za konieczne może dołączyć do niego dokumenty, niezbędne
jego zdaniem, dla potwierdzenia uzasadnienia/wykazania.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę stosownie oznakowane i oddzielone od pozostałych, jawnych elementów oferty.

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
Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób:
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„OFERTA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOSCI
CYWILNEJ Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o.”,
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.
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 Zielonej Górze, 65-119 Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a
2) Termin składania ofert upływa dnia 31.03.2016 roku, o godz. 12:30
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
31.03.2016 roku, o godz. 12:45 do biura Pełnomocnika Zamawiającego Nord Partner
sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze, 65-119 Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a
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 na każde zadanie.
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 36 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 § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. z 2011 r., Nr 68, poz. 360)
wykazane kwoty zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 50 groszy
pomija się, a końcówki 50 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 zł 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.
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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.
8. Ponadto należy dokonać podziału ceny na ryzyka zgodnie z formularzem oferty (załącznik
nr 1 do SIWZ).
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 w poniższych zadaniach
Zadanie I
a) cena oferty
80 %
b) klauzule fakultatywne
20 %
Ad a). W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 pkt. X 80 %

Ad b). W kryterium „Fakultatywne klauzule” przyjmując wagę 20% zagwarantowanie dodatkowych klauzul
od wymaganych, punktowane będzie w następujący sposób:
Fakultatywne klauzule

=

suma punktów
za klauzule fakultatywne

Tabela 1. Punktacja za klauzule fakultatywne
A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Ocena punktowa = (suma ocen za podkategorie a - h)
Lp
Klauzule fakultatywne
Włączenie klauzuli prewencyjnej
a
Brak włączenia
Włączenie klauzuli kosztów związanych z odbudową budynków i budowli
b
Brak włączenia
Włączenie klauzuli kosztów wznowienia działalności po szkodzie
c
Brak włączenia
Włączenie klauzuli składowania
d
Brak włączenia
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego
e
Brak włączenia
Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
f
Brak włączenia
Włączenie klauzuli ubezpieczenia katastrofy budowlanej
g
Brak włączenia
Włączenie do zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej
odpowiedzialności 10 000,00 zł;
h
Brak włączenia

x

20%

Ilość pkt.
10
0
12
0
12
0
10
0
18
0
16
0
8
0
–

limit

14
0

Zadanie II
a) cena oferty
90 %
b) klauzule fakultatywne
10 %
Ad a). W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 pkt. X 90 %
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Ad b). W kryterium „Fakultatywne klauzule” przyjmując wagę 10% zagwarantowanie dodatkowych klauzul
od wymaganych, punktowane będzie w następujący sposób:

Fakultatywne klauzule

=

suma punktów
za klauzule fakultatywne

Tabela 1. Punktacja za klauzule fakultatywne
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Klauzule fakultatywne
A
B
C

D

Włączenie klauzuli akceptacji ryzyka
Brak włączenia
Zniesienie franszyzy integralnej
Brak włączenia
Włączenie do zakresu czystych strat finansowych
Brak włączenia
Klauzula rezygnacji z prawa do regresu przysługującego ubezpieczycielowi na mocy art. 11
ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Brak włączenia klauzuli

Ilość
pkt.
2
0
2
0
2
0
4
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.
W powiadomieniu przesłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający poda
miejsce i termin zawarcia umowy.
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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 ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację
i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji;
2. zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie umów
cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia;
3. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej
4. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji,
5. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności,
6. zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu
zamówienia określone w SIWZ;
7. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w
przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie
przewidzianego w SIWZ
8. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
9. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia wykonawca wystawi aneksy
potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej
ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie
naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata
temporis.
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 dopuszcza składania ofert częściowych, tj. dla poszczególnych zadań.
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
1.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo Zamówień Publicznych do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego,
w szczególności w następujących przypadkach:
a) wzrostu wartości ubezpieczanego majątku,
b) nowo nabywanego mienia,
c) podwyższenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia/
gwarancyjnych,
d) zmiany ryzyka ubezpieczeniowego
e) przedłużenia okresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej
2. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów
ubezpieczeń sporządzone zostaną odpowiednie umowy określające szczegółowo przedmiot, zakres
i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
25. INFORMACJA
ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCA

UDZIAŁU

PODWYKONAWCÓW

W PRZEDMIOCIE

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 towarów 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 wynagrodzeniu 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.

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 ( zadanie I, II)
Załącznik Nr 7 formularz wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa
Załącznik nr 8 wykaz budynków wraz informacją o konstrukcji
Załącznik Nr 9 – dane podmiotu leczniczego wg księgi rejestrowej Nr 000000004065
Załącznik nr 10 informacja o szkodowości
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ZAŁĄCZNIK NR 1 ZADANIE I
OFERTA
(pieczęć wykonawcy)
PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE
PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZILANOŚCI CYWILNEJ SZPITALA
MIĘDZYRZECKIEGO SP. Z O.O.
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:
- za cenę brutto za okres ubezpieczenia 36 miesięcy brutto :….........................................zł
(słownie złotych: …………....................................................................................................),
Wg poniższego podziału
Przedmiot ubezpieczenia

Suma (zł) ubezpieczenia/Limit

Stawka
(%)

Składka
Za 12 m-cy
(w zł)

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Budynki i budowle

9.224.649,23

Pozostałe środki trwałe

14.488.727,72

Mienie osób trzecich (użyczone,
najmowane lub użytkowane)

930.774,54

Mienie niskocenne

100.000,00

Gotówka

4000,00

Środki obrotowe

312.000,00

Mienie pracowników

133.000,00

Limity dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji
Śr. trwałe, urządzenia i
100 000,00
wyposażenie :
mienie obrotowe :
20 000,00
Zabezpieczenia
2 000,00
Urządzenia i wyposażenie –
5000,00
podane w pkt. 1.12.5 SIWZ
Szyby i inne przedmioty szklane
30.000,00
od stłuczenia

Klauzule fakultatywne:
A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Ocena punktowa = (suma ocen za podkategorie a - h)
Lp
Klauzule fakultatywne
Włączenie klauzuli prewencyjnej
a
Brak włączenia
Włączenie klauzuli kosztów związanych z odbudową budynków i budowli
b
Brak włączenia
Włączenie klauzuli kosztów wznowienia działalności po szkodzie
c
Brak włączenia
d
Włączenie klauzuli składowania
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e
f
g
h

Brak włączenia
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego
Brak włączenia
Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
Brak włączenia
Włączenie klauzuli ubezpieczenia katastrofy budowlanej
Brak włączenia
Włączenie do zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej
odpowiedzialności 10 000,00 zł;
Brak włączenia

–

limit

* 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 1 ZADANIE II
OFERTA
(pieczęć wykonawcy)
PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE
PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZILANOŚCI CYWILNEJ SZPITALA
MIĘDZYRZECKIEGO SP. Z O.O.
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:
- za cenę brutto za okres ubezpieczenia 36 miesięcy brutto :….........................................zł
(słownie złotych: ……………………………………………...............................................................)
Wg poniższego podziału
Przedmiot ubezpieczenia
OC dobrowolne zgodnie SIWZ

OC obowiązkowe zgodnie z SIWZ

Suma ubezpieczenia/Limit

Składka
Za 12 m-cy (w zł)

100 000,00 PLN
na jedno zdarzenie
i na wszystkie zdarzenia
równowartość 100 000,00
EUR na jedno zdarzenie i
500 000,00 EUR
na wszystkie zdarzenia

klauzule fakultatywne
A
B
C

D

Klauzule fakultatywne
Włączenie klauzuli akceptacji ryzyka
Brak włączenia
Zniesienie franszyzy integralnej
Brak włączenia
Włączenie do zakresu czystych strat finansowych
Brak włączenia
Klauzula rezygnacji z prawa do regresu przysługującego ubezpieczycielowi na
mocy art. 11 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Brak włączenia klauzuli

TAK/NIE*

*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) …..........................................................................,
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…............................... dn. ….........................

…........................................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

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 UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZILANOŚCI
CYWILNEJ SZPITALA MIĘDZYRZECKIEGO 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
30.06.2015 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 UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZILANOŚCI
CYWILNEJ SZPITALA MIĘDZYRZECKIEGO 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 UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZILANOŚCI
CYWILNEJ SZPITALA MIĘDZYRZECKIEGO 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
wykonawcy)

przedstawiciela

*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 – zadanie I
zawarta w dniu ……………… w …………….…………. ,
pomiędzy Szpitalem Międzyrzeckim sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Konstytucji
3 Maja 35 wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000478154 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział
Gospodarczy; NIP 1040001294; REGON 210368418
reprezentowanego przez
1) Kamila Jakubowskiego – Prezesa 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm), w oparciu o postępowanie
przetargowe nr 10/03/2016/NP./MIĘDZYRZECZ Zamawiający udziela Wykonawcy
zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń dla Zadania I.
§2
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczenie mienia
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 od dnia 01.05.2016 do
30.04.2019, umowy ubezpieczenia których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji
niniejszej Umowy objęte będą ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na
warunkach niniejszej Umowy.
§4
ZASADY UBEZPIECZENIA
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową
integralną część niniejszej Umowy.
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2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia
w oznaczonym w tych umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia.
§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 ……………………………… w wys. …………………. PLN ( słownie:
……………………………………………………………………………………………) .
2. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminach
określonych w polisach.
§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.
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4. Strony dopuszczają wypowiedzenie niniejszej umowy, która w takim przypadku
rozwiązuje się z dniem kończącym polisowy okres ubezpieczenia, o ile strona
składająca oświadczenie woli o wypowiedzeniu niniejszej umowy doręczy je drugiej
stronie na co najmniej 3 miesiące przed końcem polisowego okresu ubezpieczenia.
§9
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe
ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie ustawą z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.)

1.
2.
3.
4.
5.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
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.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności
ubezpieczeniowej oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

.......................................

WYKONAWCA

....................................................
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UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO – zadanie II
zawarta w dniu ……………… w …………….…………. ,
pomiędzy Szpitalem Międzyrzeckim sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Konstytucji
3 Maja 35 wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000478154 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział
Gospodarczy; NIP 1040001294; REGON 210368418
reprezentowanego przez
1) Kamila Jakubowskiego – Prezesa 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm), w oparciu o postępowanie
przetargowe nr 10/03/2016/NP/MIĘDZYRZECZ Zamawiający udziela Wykonawcy
zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń dla Zadania II.
§2
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
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 od dnia 01.05.2016 do
30.04.2019, umowy ubezpieczenia których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji
niniejszej Umowy objęte będą ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na
warunkach niniejszej Umowy.
§4
ZASADY UBEZPIECZENIA
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową
integralną część niniejszej Umowy.
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2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia
w oznaczonym w tych umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia.

1.
2.
3.
4.
5.

§5
ZMIANY UMOWY
W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone Ogólne
Warunki Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty.
Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić tylko w okolicznościach
przewidzianych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 19.
Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia
generalnego, a treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia,
decyduje treść Umowy.
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 ……………………………… w wys. …………………. PLN ( słownie:
……………………………………………………………………………………………) .
2. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminach
określonych w polisach.
§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.
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4. Strony dopuszczają wypowiedzenie niniejszej umowy, która w takim przypadku
rozwiązuje się z dniem kończącym polisowy okres ubezpieczenia, o ile strona
składająca oświadczenie woli o wypowiedzeniu niniejszej umowy doręczy je drugiej
stronie na co najmniej 3 miesiące przed końcem polisowego okresu ubezpieczenia.
§9
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe
ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie ustawą z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.)

1.
2.
3.
4.
5.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
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.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności
ubezpieczeniowej oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

.......................................

WYKONAWCA

....................................................
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Załącznik nr 7

WYKAZANIE
(pieczęć wykonawcy)

zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa

zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z p. zm.).
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
„Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o.”,

Ja/My (imię i nazwisko/ imiona i nazwiska):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
reprezentując Wykonawcę (nazwa/firma, siedziba):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
jako upoważniony/nieni informuję/my, że zastrzeżone w Formularzu OFERTA i wskazane poniżej informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ponieważ:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
*)
**)

............................................................
DAT A

................................................................................................................
P O D P I S
W Y K O N A W C Y

*) należy dodać tyle wierszy ile konieczne do należytego wykazania i można dołączyć dokumenty konieczne
zdaniem Wykonawcy dla potwierdzenia uzasadnienia/wykazania;
**) Zamawiający zbada skuteczność zastrzeżenia przez Wykonawcę informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa na podstawie obowiązujących przepisów; jeśli dokonane przez Wykonawcę powyżej
wykazanie będzie nieskuteczne zakaz ujawniania informacji będzie bezskuteczny.
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