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 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W SANOKU 

38-500 SANOK 
ul. 800-lecia 26 

 REGON 370444345          NIP 687-16-40-438 
  ZNAK: SPZOZ/PN/35/2013 
 
    NR KRS 0000059726 
          Sąd Rejonowy w Rzeszowie 
          XII Wydział Gospodarczy KRS 
          ul. Trembeckiego 11 a, 35-959 Rzeszów 
       
 

                     SPECYFIKACJA 
          ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA  

 
                W postępowaniu o zamówienie publiczne 

w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o warto ści 
zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych  (tekst jednolity DZ.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.)    
 
na usługę ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku- ubezpieczenie majątkowe.  

 
Przewodniczący Komisji Przetargowej:    

       SIWZ została zatwierdzona:  
        
        Sanok, dnia. ........................  
            podpis i pieczęć   
 
                

           
                                       Podpis i pieczęć zatwierdzającego 
 
 

 
Postępowanie prowadzone przy udziale kancelarii Brokerskiej Supra Brokers Sp. z o.o. 
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I.    ZAPISY  WSTĘPNE 
 
1. Postępowanie jest organizowany przez Zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty  na 
wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – 
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
2. Zamawiający deklaruje traktować na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się               
o zamówienie publiczne i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący 
zachowanie uczciwej konkurencji. 
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada  
zasadom określonym w prawie zamówień publicznych i spełnia wymogi SIWZ. 
 
2.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO  
 
Nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 
Adres: UL. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK  
tel. 013 4656100, fax. 013 4656200 
Miejsce prowadzenia działalności: 
- 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 
- 38-500 Sanok, ul. Konarskiego 8 

−38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 10 
REGON: 370444345 
NIP: 687-16-40-438 
Działalność wg EKD: 8511 (szpitalnictwo) 
Organ założycielski: Powiat Sanocki 
 
Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:  
Dział Zamówień Publicznych SPZOZ w Sanoku 
Adres:ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok,  
 tel/fax. 013 4656290  
Strona internetowa: www.zozsanok.pl  Adres poczty elektronicznej: zam.pub@zozsanok.pl 
Godziny urzędowania : 7:30 – 15:05 
Postępowanie prowadzone przy udziale kancelarii Brokerskiej Supra Brokers Sp. z o.o.    

       III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1)  Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony o wartości  szacunkowej 
wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity DZ.U.             
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
2)  Postępowanie prowadzone jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 Z późn. zm.) zwaną dalej 
„Ustawą Pzp”lub „Pzp”. 
3) Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art.10 ust.1 i 39-46 Prawa zamówień 

publicznych. 
4)Postępowanie niniejsze prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
 
 
 
IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA  
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.Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 
.Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 
.Ubezpieczenie mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka 
dewastacji 

 
 Wspólny słownik zamówień CPV:  66.51.00.00-8 usługi ubezpieczenia   
 
IV/1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW  

1. Zakres ubezpieczenia: 

pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk: 

1. Ogień, w tym również osmalenie i przypalenie, działanie dymu i sadzy, jeżeli pierwotną 
przyczyną był ogień, 

2. Bezpośrednie uderzenie pioruna, 

3. Eksplozja, 

4. Upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, 

5. Uderzenie pojazdu w ubezpieczane mienie, 

6. Huk ponaddźwiękowy, 

7. Powódź rozumiana jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się poziomu 
wód w zbiornikach stojących i płynących, sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich, 
tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także 
wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych lub w wyniku topnienia mas lodu i śniegu na 
tych zboczach lub stokach, spływu wody po zboczach lub stokach górskich oraz wystąpienie 
wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk. 

8. Deszcz nawalny, 

9. Huragan – wiatr o sile przynajmniej 17,1 m/s, 

10. Grad, 

11. Napór śniegu lub lodu – bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot 
ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia 
sąsiedniego na ubezpieczone mienie, 

12. Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi – nie będące następstwem działalności 
człowieka. 

13. Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi z naturalnych zboczy, 
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14. Zalanie, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje 
gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii 
instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów 
itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów 
instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur, pod warunkiem 
zastosowania właściwych środków ochrony w celu zabezpieczenia przed mrozem, 
zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy instalacji i urządzeń wodociągowych w 
obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji, a także zalanie wodą powstałą w 
wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek 
zamarzania wody, jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub 
innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a 
szkoda powstała nagle i niespodziewanie  

15. Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem 
ubezpieczenia, 

16. Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych powstałe na skutek 
zdarzeń objętych ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów, które spowodują straty 
w środkach przechowywanych w tych urządzeniach na bazie poniższej klauzuli. 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych na 
skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące 
bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym 
urządzeniu (maszynie) chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu 
przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych.  

Zastrzega się, iż w sytuacji kiedy wymagana jest ponowna sterylizacja maszyn i urządzeń 
chłodniczych po ich awarii ubezpieczyciel pokryje w/w koszty dodatkowe. 

Odpowiedzialność za szkody na mocy niniejszej klauzuli funkcjonuje pod warunkiem 
prowadzenia przez Ubezpieczającego systematycznego serwisu urządzeń chłodniczych. 

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:  

- szkód, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza 
komorą chłodniczą przeznaczonym do przechowywania towarów, 

- szkód powstałych w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych przeznaczonych do 
przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących 
po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego, 

- szkód w ubezpieczonym mieniu będących wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, 
wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 

- szkód w ubezpieczonym mieniu będących bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego 
przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności 
utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej 
nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,  

- wszelkiego rodzaju strat pośrednich powstałych w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające 
z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie, 
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- szkód w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. 

Franszyza redukcyjna: 5% wysokości szkody, nie mniej niż 1 000 zł 

Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się 
w urządzeniu chłodniczym, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według 
rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na 
podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie. 

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

17. Następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej zdarzeniami. 

Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka, tj. m.in. 
niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby 
trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) zgodnie z poniższym opisem: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty medyczne od szkód 
mechanicznych spowodowanych : 
a) działaniem człowieka, 
b) wadami produkcyjnymi, 
c) przyczynami eksploatacyjnymi. 
Za szkody spowodowane: 
a)działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do 
obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 
b)wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub 
konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania 
maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 
c)przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne 
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły 
odśrodkowe, wzrost ciśnienia,  eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: 
sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 
a)   w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych 
bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy 
naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 

b)   w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne 
funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

c)   w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
d)   będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
e)   w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 
naprawczy, 

f)    spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
g)   o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 
obtłuczenia,    
h)   wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
i)    w postaci utraty zysku  
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Franszyza redukcyjna: 
- dla sprzętu o wartości pow. 500.000 tyś zł - 5% szkody min. 5.000,zł ;  
- dla pozostałego sprzętu - 2% szkody min. 500,zł  

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

Ponadto zakład ubezpieczeń w granicach sumy ubezpieczenia poszczególnych składników mienia 
zgłoszonych do ubezpieczenia pokrywa celowe koszty związane z zabezpieczeniem ubezpieczanego 
mienia przed szkodą oraz powstałe w związku z ratowaniem mienia w razie bezpośredniego 
zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 

2. Rodzaj wartości: księgowa brutto  

3. System: na sumy stałe 

4. Przedmiot ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ zakładka „Budynki” i 
„Budowle ” i „Ruchomości ” 

Udział własny: brak  
Franszyza integralna: brak  

Franszyza redukcyjna: brak  
 

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul 
dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia. 

 

1. Klauzula przepięć 

2. Klauzula reprezentantów 

3. Klauzula automatycznego pokrycia 

4. Klauzula stempla bankowego 

5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 

6. Klauzula Leeway’a 

7. Klauzula podatku VAT 
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8. Klauzula remontowa 

9. Klauzula prac budowlanych 

10. Klauzula dewastacji 

11. Klauzula rozliczenia składki 

12. Klauzula wartości księgowej brutto 

13. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 

14. Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu 

15. Klauzula ewakuacji 

16. Klauzula płatności rat 

17. Klauzula zniesienia zasady proporcji 

18. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 

19. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 

20. Klauzula przeniesienia mienia 

21. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

22. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 

23. Klauzula jurysdykcji 

24. Klauzula katastrofy budowlanej 

25. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące 

II.  UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD 
STŁUCZENIA  

1. Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych 
przedmiotów. 

2. System: na pierwsze ryzyko 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

Szyby okienne i drzwiowe 

Oszklenie ścienne i dachowe 

5 000 zł 
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Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

Płyty szklane stanowiące składowe części mebli, gablot 
reklamowych, kontuarów, stołów i lad sprzedażnych 

Przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin 

Lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach 

Szyldy i transparenty 

Witraże 

Rurki neonowe 

RAZEM  5 000 zł 

Udział własny: brak  
Franszyza integralna: brak  
Franszyza redukcyjna: brak  

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul 
dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia. 

1. Klauzula stempla bankowego 

2. Klauzula podatku VAT 

3. Klauzula rozliczenia składki 

4. Klauzula płatności rat 

5. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

6. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 

7. Klauzula jurysdykcji 
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III.  UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIE ŻY Z WŁAMANIEM 
I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI  

1. Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczeniem objęte są wszystkie urządzenia,które znajdują się w poszczególnych rodzajach 
wykazów ruchomości, określonych poniżej (za wyjątkiem środków transportowych ujętych w grupie 
VII K ŚT podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu komunikacyjnemu). 

Suma ubezpieczenia na poszczególne rodzaje mienia podana jest poniżej. 

2. System: na pierwsze ryzyko 

 
Kradzież 

z włamaniem 
i rabunek 

Dewastacja 
(wandalizm) 

Środki trwałe (III-VIII KŚT) 150 000 zł 100 000 zł 

Pozostałe wyposażenie(np. mienie niskocenne, inne 
rejestry) 

30 000 zł 

Środki obrotowe  50 000 zł  

30 000 zł 

Mienie pracownicze 20 000 zł - 

Mienie osób trzecich (pacjenci) 20 000 zł  - 

RAZEM  270 000 zł 130 000 zł  

Koszty naprawy zabezpieczeń – suma ubezpieczenia: 10 000 zł 

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 oraz w budynkach lub 
budowlach stanowiących jego własność lub przez niego użytkowanych (np. armatura sanitarna, 
grzejniki, rynny np.). 

Limit 150 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

 

Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzie ży zwykłej„  ubezpieczonych 
przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest 
jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. 
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Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu 
objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający 
zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej 
kradzieżą. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 

a. niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 

b. wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego 
działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego 
pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym 
gospodarstwie domowym, 

c. wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez 
zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 

d. braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 

Udział własny: 10% szkody min 200 zł 

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

Udział własny: brak  
Franszyza integralna: 100 zł  
Franszyza redukcyjna: brak  

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul 
dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia. 

1. Klauzula stempla bankowego 

2. Klauzula podatku VAT 

3. Klauzula rozliczenia składki 

4. Klauzula płatności rat 

5. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

6. Klauzula przeniesienia mienia 

7. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

8. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 

9. Klauzula jurysdykcji 
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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW  

1. Klauzule dodatkowe przypisane do każdego z ryzyk to zarówno klauzule obligatoryjne jak i 
fakultatywne. Status i treść poszczególnych klauzul określono w poniższej tabeli. 

2. Klauzule obligatoryjne muszą zostać przez Wykonawcę bezwzględnie przyjęte.  

3. Za przyjęcie klauzuli fakultatywnej Wykonawca otrzyma liczbę punktów przypisaną danej 
klauzuli. 

4. Przyjęcie danej klauzuli oznacza iż jest ona przyjęta do wszystkich rodzajów ubezpieczeń przy 
których była wskazana. 

PUNKTACJA KLAUZUL  

 

Nazwa klauzuli Liczba punktów dla 
klauzul fakultatywnych  

1. Klauzula przepięć Obligatoryjna 

2. Klauzula reprezentantów Obligatoryjna 

3. Klauzula automatycznego pokrycia Obligatoryjna 

4. Klauzula stempla bankowego Obligatoryjna 

5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji Obligatoryjna 

6. Klauzula Leeway’a Obligatoryjna 

7. Klauzula podatku VAT Obligatoryjna 

8. Klauzula remontowa Obligatoryjna 

9. Klauzula prac budowlanych Obligatoryjna 

10. Klauzula dewastacji Obligatoryjna 
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Nazwa klauzuli Liczba punktów dla 
klauzul fakultatywnych  

11. Klauzula rozliczenia składki Obligatoryjna 

12. Klauzula wartości księgowej brutto Obligatoryjna 

13. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po 
zebraniu danych do SIWZ 

Obligatoryjna 

14. Klauzula aktów terroryzmu 5 

15. Klauzula ewakuacji 5 

16. Klauzula płatności rat 5 

17. Klauzula zniesienia zasady proporcji 20 

18. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 5 

19. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 10 

20. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 5 

21. Klauzula przeniesienia mienia 5 

22. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 10 

23. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 20 

24. Klauzula jurysdykcji 5 

25. Klauzula katastrofy budowlanej 10 

26. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące 20 
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TREŚĆ KLAUZUL  

1. Klauzula przepięć 

Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w 
wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe 
wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. Przez przepięcie 
należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne 
dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił 
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. W/w zdarzenia losowe pozostają objęte 
ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia 
poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).  

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne 
wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń 
Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto 
szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.  

Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

2. Klauzula reprezentantów 

Na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub 
osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów 
Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy 
(zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania 
ubezpieczonym podmiotem gospodarczym. 

3. Klauzula automatycznego pokrycia 

Na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe 
i inne ruchomości oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie 
ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona 
ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia 
bądź uszkodzenia mienia. Ubezpieczony powinien zgłosić do Ubezpieczyciela i poda 

nowe wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu każdego 
półrocza w okresie ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona 
wg taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie ”pro rata temporis”. Wartość 
majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego 
rodzaju mienia. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc 
ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków 
trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być 
potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną 
ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac 
budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 
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4. Klauzula stempla bankowego 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że za dzień zapłaty składki lub raty składki uznany 
zostaje dzień złożenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla uwidocznionego 
na przelewie bankowym/pocztowym/datę przelewu elektronicznego przy założeniu, że na koncie 
Ubezpieczającego jest wolna kwota pozwalająca na realizację zlecenia/przelewu na rzez zakładu 
ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym 
lub płatniczym jako termin zapłaty. 

5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania 
proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 
20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 

6. Klauzula Leeway’a 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody wyłączona 
zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość 
przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej 
podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 % sumy 
ubezpieczenia tego przedmiotu. 

 

7. Klauzula podatku VAT  

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że jeżeli suma ubezpieczenia zawierała podatek VAT 
to odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku 
VAT. 

8. Klauzula remontowa 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu 
będącym przedmiotem konserwacji, remontów, prac modernizacyjnych i innych tego typu robót 
budowlanych oraz w mieniu przechowywanym w obiektach będących przedmiotem takich prac, 
jeżeli szkody nie powstały na skutek lub w związku z prowadzonymi pracami. 

9. Klauzula prac budowlanych 

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową ustala się, że zakres ubezpieczenia 
zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: 

a) prac ziemnych  

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na 
budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 
budynku/budowli lub konstrukcji dachu, 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest 
dla: 
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a. mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

b. w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia. 

Franszyza redukcyjna: 1 000 zł 

10. Klauzula dewastacji 

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome 
i nieruchome Ubezpieczonego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub 
uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub 
uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym m.in. w wyniku pomalowania, 
zarysowania, graffiti itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektachopuszczonych i 
niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni. 

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla szkód 
powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

11. Klauzula rozliczenia składki 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wszelkie rozliczenia płatności wynikające 
z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek, dokonywane 
będą proporcjonalnie tj. na zasadzie „pro rata temporis” za każdy dzień ochrony 
ubezpieczeniowej. 

12. Klauzula wartości księgowej brutto 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez 
Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa 
początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień 
umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia a 
odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości do wartości 
księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania 
stosowana będzie w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez 
Ubezpieczonego do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na 
dzień zgłoszenia mienia do ubezpieczenia , a także w przypadku nie odbudowywania/nie 
odtwarzania mienia lub w przypadku sprzętu elektronicznego lub medycznego starszego niż 4 
lata. 

 

13. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ  

Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszystkie nowo nabyte środki trwałe i inne ruchomości, 
w których posiadanie wszedł Ubezpieczony w okresie od 20.06.2013 r. do 20.07.2013 r. oraz 
środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w tym okresie wskutek dokonanych 
ulepszeń, modernizacji lub remontów (tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie 
przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SIWZ). Ochrona ubezpieczeniowa dla tej masy 
majątkowej rozpoczyna się od 21.07.2013 r. Zgłoszenie w/w mienia do zakładu ubezpieczeń 
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nastąpi w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Rozliczenie 
przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt, środki trwałe i wyposażenie nastąpi w ciągu 30 
dni od dostarczenia wykazów, wg systemu pro rata temporis. 

14. Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu 

Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu w wyniku ognia, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji 
ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktu 
terroryzmu. 

Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie 
chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych 
skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na 
działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody 
spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub 
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 

Franszyza redukcyjna 10% wysokości szkody nie mniej niż 5.000.-zł 

Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

15. Klauzula ewakuacji 

Na podstawie niniejszej klauzuli, pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów 
terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, Ubezpieczyciel obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w 
wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli, pod warunkiem, iż 
niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. 

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z : 

1. transportem pacjentów,  

2. transportem sprzętu medycznego,  

3. magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla 
czynności ewakuacyjnych,  

4. dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,  

5. pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby 
licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie 
mogą przekroczyć 100 zł za dobę.  

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona 
została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod 
kierunkiem lub w obecności ww. służb. 

Limit 40 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
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16. Klauzula płatności rat 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku wypłaty odszkodowania, 
Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie 
wymagalnych. 

17. Klauzula zniesienia zasady proporcji 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości 
księgowej brutto, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała zastosowania zasada 
proporcji przy wyliczaniu wysokości odszkodowania. 

18. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń 
przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do 
Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. 

19. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do 
Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. 

20. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 

Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem objęte są szkody w mieniu podlegającym 
ubezpieczeniu, spowodowane uderzeniem pojazdu używanym przez Ubezpieczonego lub przez 
osoby, za które ponosi odpowiedzialność. 

21. Klauzula przeniesienia mienia 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie 
zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego 
przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. Zmiana lokalizacji danego 
środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym. 

22. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają 
zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody. 

23. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w 
mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas likwidacji 
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powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin 
szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło 
skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło 
do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić 
do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na 
podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych 
Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 
szkody spowodowanej kradzieżą. 

24. Klauzula jurysdykcji  

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z umów 
ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczonego. 

25. Klauzula katastrofy budowlanej 

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku 
katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się 
całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.  

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 

- których wiek przekracza 50 lat  

- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru  
budowlanego 

- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 

- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 

Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł. 

26. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące 

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody w 
ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku uderzenia lub przewrócenia się sąsiadujących 
obiektów (lub oderwanych od nich części), takich jak drzewa, maszty, kominy i itp., na 
ubezpieczone mienie. 

 

ZAŁO ŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZE Ń  

Zakres opisany powyżej jest zakresem minimalnym.  

W odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych 
warunkach ubezpieczeń. 
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Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, 
że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do 
ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.  

Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy 
niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania. 

 

Zamawiający informuje, że we wszystkich rodzajach ubezpieczeń mają być zastosowane udział 
własny i franszyzy opisane w SIWZ lub niższe. Zastosowanie wyższych spowoduje odrzucenie 
oferty. 

 
Wykonawca zaoferuje składkę za ubezpieczenie płatną w 4 równych ratach  
Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną 
część SIWZ. 
 
 
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części i składania ofert częściowych. 
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH  
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
 
 
VII. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ   

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
 
VIII.  AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 
IX.  INFORMACJA O PRZEWIDYWNYCH ZAMOWIENIACH UZPUEŁ NIAJĄCYCH.   
 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia  w okresie trwania umowy zamówień 
uzupełniających, w trybie zamówienia z wolnej ręki  na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt.6 
ustawy Prawo zamówień publicznych.   
 
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do 
zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu 
podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis o ile przedmiot zamówienia, 
zakres i warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym. 
 
X. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 
 
Termin realizacji zamówienia wymagany:  od dnia 21.07.2013r. do dnia 20.07.2014r.. (12 miesięcy ) 
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XI.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS  SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
1. Zgodnie z art. 22  ust.1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
spełniają warunki dotyczące:       
 

1.1. posiadania uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności  jeżeli  przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
 
– Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada zezwolenia na 
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia 
na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej tj. Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. z 2003r. 
Nr.124 poz.1151 z późniejszymi zmianami),  a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed 
wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, 
poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie 
działalności ubezpieczeniowej  
 

1.2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie,  
   
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,  
 
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 
tym zakresie,  
 

2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia  nie może podlegać wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w  art. 24 
ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Warunki podane w pkt. 1) i 2) zostaną ocenione w systemie  zero – jedynkowym, tzn. „spełnia” – 
„nie spełnia” na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów.  
Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania chociaż jednego z ww. warunków będzie skutkować 
odpowiednio wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i w konsekwencji  odrzuceniem jego 
oferty.  
 
XII. INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH , JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POST ĘPOWNIU. 
 
1. Druki, które należy wypełnić i podpisać (wyłącznie przez osoby uprawnione               
do reprezentowania firmy), załączyć do oferty: 
 

a)Formularz ofertowy – zał. nr 1 
b)Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 Ustawy – zał. nr 2 
c)Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post. na pods. z art. 24 ust1 Ustawy– zał. nr 3 
d)Parafowany wzór umowy– zał. Nr 4-(zalecane) 
e)Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (nie dotyczy ubezpieczeń 
obowiązkowych) – zał. nr 5 
f) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej– zał. nr 6 
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2. Oświadczenia oraz dokumenty, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w odpisach 
lub kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoba/osoby 
uprawniona/e do reprezentowania firmy): 
W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z 
podmiotów lub wszyscy wspólnie muszą spełniać warunki o jakich mowa w części XI pkt. 
1.1)1.2)1.3)1.4) SIWZ, i to udokumentować.   
Każdy z wykonawców którzy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi samodzielnie 
spełniać warunki o którym mowa w części XI pkt. 2) SIWZ tj.  braku  podstaw do wykluczenia  w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1.  i to udokumentować. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji wykonawca  zobowiązany jest 
przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  
 
2.1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych  zgodnie z art. 44 ustawy Pzp 
 
2.2) Wymagane dokumenty w celu wykazania  braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach o których mowa w  art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych :  
a)  aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert, 
b) Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
 
Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany 
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków do udziału w postępowaniu 
lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w  art. 22 ust. 1, i brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 
 
W sytuacji gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp tj. na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów -
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wykonawca  zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia tj. przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, (gdy podmioty te 
będą  brały udział w realizacji części zamówienia), Wymagane jest  złożenie przez taki podmiot 
dokumentów o których mowa w pkt. 2.2 a), b) .  
 
Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w części XI pkt. 1) SIWZ (w 
art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych), polega na zasobach 
innych podmiotów  na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, Zamawiający, w celu 
oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący  wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda dokumentów dotyczących: 
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a.zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 
b.sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu 

zamówienia 
c.charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem 
d.zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia 

 
 
2.3) Zamawiający żąda następujących dokumentów w celu oceny spełniania przez Wykonawcę  
warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych, :  
- zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez właściwy organ 
wydający zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej (Komisja Nadzoru 
Finansowego) w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003r.  o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 
2003r. Nr.124 poz.1151 z późniejszymi zmianami) 
 
 

2.4) WYKONAWCA zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3 a),b),c),e) składa odpowiedni 
dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.z 2013 r., poz. 231, 
)  tj. dokumenty potwierdzające, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

Powyższe dokumenty winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez wykonawcę.  

 
 
XIII.     INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO          
Z WYKONAWCAMI.  
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują   
pisemnie lub faksem, z wyłączeniem oferty wraz z załącznikami, która na podstawie art. 82 ust. 2 
ustawy Pzp musi być złożona pisemnie, jak również formę pisemną zastrzega się dla uzupełnianych 
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumentów lub/ i oświadczeń lub i / pełnomocnictw,              
o których mowa w art . 25 ust. 1 ustawy Pzp. 
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia; Zamawiający udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku (o 
którym mowa powyżej), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku (o którym mowa powyżej). Treść wyjaśnienia zamawiający zamieści na 
stronie www.zozsanok.pl , bez ujawniania źródła zapytania. 
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania 
źródeł zapytań, zamawiający zamieści na stronie www.zozsanok.pl   
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w 
ten sposób zmianę oraz informację o przedłużeniu  terminu składania ofert Zamawiający zamieści na 
stronie www.zozsanok.pl  
5. Odwołania, przystąpienia do postępowania odwoławczego oraz informacje o niezgodnej z 
przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego (zgodnie z art.181 ust.1 ustawy 
Pzp) Wykonawcy  przekazują w formie pisemnej lub faksem. Kopie odwołań dotyczących 
treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający zamieści na stronie www.zozsanok.pl 
   
XIV.  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO PORUZUMIEWANIA  SIĘ                            
Z WYKONAWCAMI  
 
w sprawach formalnych - mgr Krystian Skoczyński tel/fax. 0134656290 w godz. 8-14  
w sprawach merytorycznych - osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest broker 

ubezpieczeniowy Marcin Foryś  pod nr tel. 071/ 77 70 406 lub 501 359 101. 
  
 
XV.      WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM   
 
Wadium nie jest wymagane 
 
XVI.          TERMIN ZWI ĄZANIA Z OFERT Ą . 
 
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się  wraz z upływem terminu składania ofert.   

 
XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT – zalecany 

 
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty 

należy złożyć w formie druku odpowiednio zabezpieczonego, gwarantującego nienaruszalność. 
3. Oferta (wraz ze wszystkimi załącznikami)– musi być złożona w formie pisemnej napisana w 

języku polskim na maszynie, komputerze lub pismem drukowanym (musi być czytelna) oraz 
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. (uprawniony do 
reprezentowania firmy w zakresie jej praw majątkowych  zgodnie z wpisem z odpowiedniego 
rejestru lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji albo przez osobę umocowaną przez 
osobę/osoby uprawnioną/e, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty). 

4. ZALECA SI Ę ABY KA ŻDA ZAPISANA STRONA OFERTY BYŁA KOLEJNO 
PONUMEROWANA   I PODPISANA LUB PARAFOWANA PRZEZ OSO BĘ 
UPRAWNIONĄ J.W. I ABY STRONY OFERTY BYŁY TRAWLE ZE SOB Ą 
POŁĄCZONE. 

 
5. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić               

w zabezpieczonej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:                  
                  ,,PRZETARG – usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku- ubezpieczenie majątkowe ” 
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  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ 
  38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26 
  Znak : SP ZOZ/PN/35/2013 
  ( z wyraźnym nadrukiem) 
  NIE OTWIERA Ć W SEKRETARIACIE 
  Liczba stron..................... 
 
1.Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na 
język polski, poświadczone przez wykonawcę. 
2.Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszelkie wymagane w SIWZ dokumenty. 

9.  Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”  
przez wykonawcę. 
10. W przypadku składania dokumentu w formie kserokopii musi być on poświadczone za zgodność 
z oryginałem, oświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, 
datą. 
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 
12.W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzega że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone 
klauzulą „ Informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003r. nr. 153 poz. 1503)” i 
dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez 
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informację 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informację posiadające wartość 
gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
13.Wykonawca wykaże w ofercie tę część zamówienia której wykonanie powierzy 
podwykonawcom.  
14. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona. 
15.Oferta wysłana przez firmę kurierską w jej opakowaniu musi zawierać adres Wykonawcy oraz 
oznaczenie jakie dokumenty zawiera (umożliwiać identyfikację dokumentów jako oferty) i czy są 
zabezpieczone. 
16.W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. 
materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły odrębną część nie złączoną 
z ofertą w sposób trwały. 

 
XVIII.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT. 
 
1. Miejsce składania ofert: 

Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 – SEKRETRIAT  
2.   Termin składania ofert: 
      do dnia 11.07.2013 r. godz. 10.00  
3.   Miejsce i termin otwarcie ofert: 
       Budynek Szpitala SPZOZ w Sanoku ul. Konarskiego 8-  piętro II ,POK. NR 3 

Dnia 11.07.2013 r. godz. 11.00 
 
XIX.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.   
1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania siwz oraz obejmować wszelkie koszty           
(w tym podatek VAT), jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
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przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ponosi dodatkowo innych kosztów 
związanych z realizacją zamówienia .   
2. cena musi być podana w formularzu – „Oferta Wykonawcy” – zał. nr 1 do SIWZ – w złotych 
polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), netto i 
brutto z  podaniem obowiązującej stawki podatku VAT oraz w formularzu – „Formularz cenowy, 
przedmiotu zamówienia” – zał. nr 2 do SIWZ – ceny za wszystkie elementy zamówienia, jak: cenę 
jednostkowa  netto, cenę jednostkowa brutto, wartość netto, stawkę podatku vat, wartość brutto.  
3. Przez cenę należy rozumieć cenę zgodnie z art. 2 pkt 1 Pzp,  
4. Przy obliczaniu wartości brutto należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży brutto 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku 
niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich 
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od 
podatku od towarów i usług (Dz. U. 2005 nr 95 poz. 798) tj. zgodnie ze wzorem: 
 
 
XX.  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH , W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą. 
 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  
 
XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OCENY. 
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny, oraz oferowanych warunków 
ubezpieczenia .  
 
Sposób punktowania ofert według następujących wag:  
 

A. cena                                                              80 % 
B. warunki ubezpieczenia                              20 % 
 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w 
odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców wobec każdego z kryterium.  

N = C + P 
Gdzie : 
N- liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę 
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty 
P- liczba punktów uzyskanych w kryterium warunki ubezpieczenia 

 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 
C =  cena  80 % 
 
 
 
Oferty w kryterium C będą oceniane według następującego wzoru: 
 
                                                             najniższa zaoferowana cena x 100 x 0,80 

ilość punktów (C)   =                    cena badanej oferty                                                
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P = warunki ubezpieczenia 20 % 
 
Oceniane będą warunki ubezpieczenia - przyjęcie klauzul dodatkowych, według 
następujących zasad: 

 
a)  brak akceptacji klauzul obligatoryjnych powoduje odrzucenie oferty 
 
b) za przyjęcie poszczególnych klauzul zostanie przyznana ilość punktów przypisana danej 

klauzuli 
 

Dopuszczalna jest zmiana treści klauzul, ale w przypadku zmian odbiegających na 
niekorzyść od treści podanej SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 
punktów.  

 
 

Oferty w kryterium P będą oceniane według następującego wzoru 
 

                                            WP x 100 x 0,2 

ilość punktów (P)   =                   WM 

WP – wartość liczbowa ocenianego kryterium uzyskana w danej ofercie 
WM – maksymalna możliwa do uzyskania wartość liczbowa ocenianego kryterium 

 
XXII. INFORMACJE DOTYCZACE POPRAWY OCZYWISTYCH OMYŁ EK 
PISARSKICH, RACHUNKOWYCH I INNYCH OMYŁEK 
 
Zamawiający dokonana poprawy oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych  oraz innych 
omyłek   w ofercie na poniższych zasadach: 
1.Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie. Warunkiem poprawienia 
omyłek pisarskich jest ich oczywistość (omyłka oczywista znaczy bezsporna, niebudząca 
wątpliwości).  
2.Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, jak, w szczególności: 

1)wszelkie omyłki polegające na  podaniu wadliwego wyniku będącego skutkiem 
wykonania działania arytmetycznego,  
2)nieprawidłowego podania kwoty podatku VAT (przy zastosowaniu przez wykonawce 
prawidłowej stawki VAT) 
3)w przypadku gdy:  
- cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo 
podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada 
dokonanemu obliczeniu ceny, 
-  cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że 
prawidłowo  podano ten zapis,. Który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. 
Jeżeli ani cena podana liczbą ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, 
przyjmuje się,ze prawidłowo podano ceny  wyrażone słownie. 

Nie podlega poprawie cena jednostkowa netto oraz liczba jednostek miar.  
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3. Zamawiający poprawia w ofercie  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona . 
W szczególności poprzez istotną zmianę treści oferty rozumie się poprawę skutkującą zmianą/ 
zmianami powodującymi wzrost lub obniżenie wartości (ceny) oferty o 10 % w stosunku do 
wartości  wynikającej z ceny ofertowej.     
 
XXIII.  INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wynikającym             
z art. 94 ust. 1 tj. w terminie nie krótszym  5 dni od dnia przekazania zawiadomienia   o wyborze 
oferty faksem  natomiast w przypadku przekazania zawiadomienia   o wyborze oferty w inny sposób  
w terminie nie krótszym niż 10 dni.  
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,      
o których mowa w zdaniu pierwszym jeśli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego  nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownego badania i  oceny, chyba, że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o 
których mowa w art. 93 ust.1 pkt.1-7 ustawy Pzp. 
3. Przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego i terminie przez niego wyznaczonym 
Wykonawca przedłoży oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w szczególności 
z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej. Nadto osoby 
reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty lub przedłożonych dokumentów rejestrowych, o których mowa 
powyżej 
4.W przypadku  udzielenie zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 
ust.1 ustawy Pzp)-  zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców.  
5.Wybrany wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego podpisze 
przygotowaną umowę. 
 
XXIV.   ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO TREŚCI 
UMOWY.  
 
Zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem do SIWZ oraz zaproponowanymi warunkami 
ofertowymi. 
1) Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego 
zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta 
okaże się najkorzystniejsza. 
2) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej o treści zawartej we wzorze umowy. 
XXV. ZMIANA POSTANOWIE Ń  UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI  OFERTY 
 
1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian 
przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na określonych tam warunkach  
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W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 
W szczególności dopuszczalne są zmiany które polegają na powiększeniu  lub zmniejszeniu mienia z 
powodu np. sprzedaży, kasacji, likwidacji, zakupu, darowizny  

2. Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które  były 
oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Wykonawca dopuszcza możliwość dokonania, na wniosek Zamawiającego, zmian w 
przedmiocie ubezpieczenia w polisach wystawianych na okres wskazany w SIWZ. Dopuszczane 
zmiany dotyczą aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia, terminu realizacji 
zamówienia oraz zakresu działalności Zamawiającego przekazanych przez Zamawiającego. 

 
XXVI. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA PODWYKONAWCÓW 
 
1. Zamawiający żąda wskazania odpowiednio do treści postanowień niniejszej siwz przez 
wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
2. Zamawiający w niniejszej siwz nie zastrzega, że część lub całość zamówienia nie może być  
powierzyć podwykonawcom. 
 
XXVII. ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 
Zamawiający nie przewiduje  zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXVIII. ZALICZKI  NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
 
Zamawiający nie przewiduje  udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
XXIX.   POUCZENNIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYM 
WYKONWCOM W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
1. Zgodnie z Działem VI Prawa zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują 
wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych.  
Ponadto środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia  przysługują również organizacjom  wpisanym na listę, którą prowadzi i 
ogłasza Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na stronie internetowej Urzędu – lista organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. 
2. Do środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu mają odpowiednie zastosowanie 
następujące przepisy ustaw Prawo zamówień publicznych   
Dział VI Środki ochrony prawnej  
rozdział 1 Przepisy wspólne (art. 179)  
rozdział 2 Odwołanie (180-198) 
rozdział 3  Skarga do sądu (art. 198a-198g) 
XXX.   ZAPISY KO ŃCOWE.  
 
Treść niniejszej specyfikacji została sporządzona na podstawie wymogów art. 36 Prawa zamówień 
publicznych oraz innych zapisów w/w Ustawy, które winny przynieść wykonawcy niezbędna wiedzę 
w celu sporządzenia właściwej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. 
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Wykonawca składa wraz z ofertą pisemne oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w SIWZ, 
oraz że nie wnosi uwag co do jej treści w odniesieniu do przepisów Ustawy -  prawo zamówień 
publicznych 
 

XXXI. ZAŁ ĄCZNIKI 

Integralną część specyfikacji warunków zamówienia stanowią niżej wymienione Załączniki: 

Załącznik Nr 1 Formularz oferty  
Załącznik Nr 2 Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Załącznik Nr 3 Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Załącznik Nr 4 Umowa generalna  
Załącznik Nr 5 Rejestr majątku 
Załącznik Nr 6 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
Załącznik Nr 7 Informacje do oceny ryzyka 
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Załącznik nr 1 do SIWZ nr SPZOZ/PN/35/2013 
 
............................... 
 pieczęć Wykonawcy     

OFERTA (wzór) 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia SPZOZ w 
Sanoku- ubezpieczenie majątkowe , nr postępowania SPZOZ/PN/35/2013 
 
1.Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi  w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę łączną na okres 12  miesięcy:: 
 
NETTO - .............................. PLN , BRUTTO - ............................. PLN,  

Słownie - wartość netto .................................................................................................................. 
Słownie - wartość brutto.................................................................................................................  
ustalonej wg następującej specyfikacji: 
 

Lp. Nazwa  ryzyka  

Udział własny/ 
franszyza integralna/ 

franszyza 
redukcyjna 

Wysokość składki na 
okres 

12 m-cy 

1 
Ubezpieczenie mienia od ognia i 
innych żywiołów 

u.wł.: brak 
fr.int. brak 
fr. red.: brak 

 

2 
Ubezpieczenie szyb i przedmiotów 
szklanych od stłuczenia 

u.wł.: brak 
fr.int.: brak 
fr. red.: brak 

 

3 
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku oraz ryzyka 
dewastacji 

u.wł.: brak 
fr.int.: ……. 
fr. red.: brak 

 

4 
Klauzule rozszerzające zakres 
ochrony ubezpieczeniowej 

-  

 RAZEM -  

 
Sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz limity zgodnie z SIWZ 
 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 
Oświadczam, iż w ubezpieczeniu nieruchomości od ognia i innych żywiołów  zastosowano stawkę (w %): 
…………………………… 
Oświadczam, iż w ubezpieczeniu ruchomości od ognia i innych żywiołów  zastosowano stawkę (w %): 
…………………………… 

KLAUZULE ROZSZERZAJ ĄCE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

Nazwa klauzuli 
Liczba pkt 
przypisana 

klauzuli  

Składka za 
12 m-cy 

Przyjęta 
TAK/NIE  
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Nazwa klauzuli 
Liczba pkt 
przypisana 

klauzuli  

Składka za 
12 m-cy 

Przyjęta 
TAK/NIE  

1. Klauzula przepięć  Obligatoryjna   

2. Klauzula reprezentantów  Obligatoryjna   

3. Klauzula automatycznego pokrycia  Obligatoryjna   

4. Klauzula stempla bankowego Obligatoryjna   

5. Klauzula ograniczenia zasady 
proporcji  

Obligatoryjna   

6. Klauzula Leeway’a Obligatoryjna   

7. Klauzula podatku VAT  Obligatoryjna   

8. Klauzula remontowa  Obligatoryjna   

9. Klauzula prac budowlanych  Obligatoryjna   

10. Klauzula dewastacji  Obligatoryjna   

11. Klauzula rozliczenia składki  Obligatoryjna   

12. Klauzula wartości księgowej brutto  Obligatoryjna   

13. Klauzula automatycznego pokrycia 
majątku nabytego po zebraniu 
danych do SIWZ 

Obligatoryjna   

14. Klauzula aktów terroryzmu  5   

15. Klauzula ewakuacji  5   

16. Klauzula płatności rat  5   

17. Klauzula zniesienia zasady 
proporcji  

20   
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Nazwa klauzuli 
Liczba pkt 
przypisana 

klauzuli  

Składka za 
12 m-cy 

Przyjęta 
TAK/NIE  

18. Klauzula zabezpieczeń 
przeciwpożarowych  

5   

19. Klauzula zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych 

10   

20. Klauzula uderzenia pojazdu 
własnego  

5   

21. Klauzula przeniesienia mienia 5   

22. Klauzula niezawiadomienia w 
terminie o szkodzie  

10   

23. Klauzula szybkiej likwidacji szkód  20   

24. Klauzula jurysdykcji  5   

25. Klauzula katastrofy budowlanej  10   

26. Klauzula zniszczenia przez obiekty 
sąsiadujące  

20   

RAZEM  -  - 

 
Oświadczamy, że usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonywać będziemy zgodnie z 
warunkami wynikającymi z ustawy Pzp oraz z warunkami i terminie określonymi przez 
Zamawiającego w siwz. 

2.Termin płatności 4 równych rat płatnych  
3.Termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy tj. od dnia 21.07.2013. do dnia 20.07.2014r. 

4. Oświadczamy, że  usługę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami/z udziałem 
podwykonawców*( jeżeli z udziałem podwykonawców- należy wykazać poprzez złożenie wraz z 
ofertą stosownego oświadczenia wykazującego części zamówienia, które wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcom) 
5.Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszej Specyfikacji i  
uzyskaliśmy  wszystkie informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty  i 
właściwego wykonania zamówienia, oraz z wzorem umowy, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i 
wyrażamy gotowość zawarcia umowy (uwzględniającej warunki zamawiającego oraz warunki 
przedstawione w ofercie) w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
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6. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od........ do .......... informację 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 
7.  Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert.  
8. Ofertę składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach.  
 
9. Wykonawcza oświadcza, że do oferty mają zastosowanie następujące Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia: 

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………, 

2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………, 

3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………, 

Dane Wykonawcy:  

Nazwa:............................................................................................................................................ 

Adres: ............................................................................................................................................. 

Województwo ...................................................................powiat.................................................. 

Kod :  ......................................Tel./fax: ......................................................................................... 

REGON: ......................................................... 

NR KRS/ EDG......................................................prowadzony przez……………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

INTERNET http:// ........................................................................... 

e-mail: .............................................................................................. 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ..............................tel................................................... 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do  podpisania umowy ............................................................ 

Numer rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium : 

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

 

     ......................., dn. ...............................        .............................................................. 
(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli wraz   z 

pieczątką  imienną)
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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/35/2013 
 

.......................................... 
       (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

     
                                                  OŚWIADCZENIE 

  
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie „PRZETARG 
NIEOGRANICZONY” na usługę ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku- ubezpieczenie majątkowe nr 
postępowania SPZOZ/PN/35/2013 -  (zgodnie z art. 44 ustawy Pzp) 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu  dotyczące: 
 
1. posiadania uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności  jeżeli  przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 
2.  posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia  
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
         
 
 ........................., DNIA ................   ........................................................ 
         (podpis osoby – osób uprawnionych 
        do składania oświadczeń woli 
        wraz z pieczątką imienną) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ nr SPZOZ/PN/35/2013 
 

.......................................... 
       (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

     
                                                  OŚWIADCZENIE 

  
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie „PRZETARG 
NIEOGRANICZONY”, na usługę ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku- ubezpieczenie majątkowe nr 
postępowania SPZOZ/PN/35/2013- oświadczam, że : 
 
  nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24  ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 

 
 
 
  
         
 
 

 
........................., DNIA ................  ........................................................ 

           (podpis osoby – osób uprawnionych 
        do składania oświadczeń woli 
        wraz z pieczątką imienną) 
 
 
 
 
 
 
 
W sytuacji gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b 
ustawy Pzp, a podmioty te będą  brały udział w realizacji części zamówienia, Wymagane jest  złożenie przez  taki 
podmiot powyższego  oświadczenia.   
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ZAŁ ĄCZNIK NR 4 
UMOWA NR ............../2013 – PROJEKT 
 

UMOWA  
 

Zawarta w dniu ..................... r.  w Sanoku 
pomiędzy : 
Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku 
Adres siedziby (dyrekcji): 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 
NIP: 687-16-40-438 
REGON: 370444345 
PKD: 8511Z 
 
reprezentowanym przez: 
1.Dyrektora Szpitala – Adama Siembab 
zwanym dalej Ubezpieczającym 

a 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
z siedzibą w .................................................................................................................. 
reprezentowanym przez: 

−………………………………………………….. 
−……………………………………………………. 

zwanym dalej Ubezpieczycielem. 

przy udziale brokera ubezpieczeniowego: 
Supra Brokers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  przy Fabrycznej 10, 53-609 Wrocław 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm), zwanej dalej Ustawą oraz w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę  ubezpieczenia majątku 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku na okres od 21.07.2013 r. do 
20.07.2014r. , o następującej treści: 

 
 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu ochrony     ubezpieczeniowej w 
zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ . 

2.  Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy Generalnej są: 
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów/ od wszystkich ryzyk 
2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 

3. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów ubezpieczeń 
sporządzone zostaną odpowiednie aneksy określające szczegółowo przedmiot, zakres i termin udzielanej 
ochrony ubezpieczeniowej. Wszelkie ubezpieczenia uzupełniające kalkulowane będą na bazie stawek 
określonych w Formularzu Ofertowym. 
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§ 2 

1.Umowa Generalna dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 zawarta zostaje    na okres 12  
miesięcy, od dnia 21.07.2013 r. do dnia 21.07.2014 r.  

2.Na okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel wystawi polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia. 

3.W trakcie trwania umowy Ubezpieczyciel nie może podnosić składek wynikających z aktualizacji taryf 
oraz zmieniać warunków ubezpieczenia. 
 

§ 3 

1.Zakres ubezpieczeń zawartych na podstawie Umowy Generalnej określony jest     szczegółowo w SIWZ 
wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń     mają zastosowanie postanowienia SIWZ, 
niniejszej Umowy Generalnej oraz     właściwych ogólnych warunków ubezpieczeń. 

2.Wszelkie warunki określone w SIWZ i niniejszej Umowie Generalnej mają pierwszeństwo     przed 
postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Ustala się, że w    razie rozbieżności 
pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień –     strony przyjmą do stosowania 
takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla     Ubezpieczonego. 

 
§ 4 

1.Wynagrodzenie Ubezpieczyciela (składkę ubezpieczeniową) za 12 miesięczny okres ochrony 
ubezpieczeniowej strony ustalają na kwotę ................................. 
2. Składka za ubezpieczenia majątkowe zostanie zapłacona przez Ubezpieczającego w czterech  równych 
ratach .z terminem płatności pierwszej raty przypadającym na 21 dzień od daty rozpoczęcia udzielania przez 
Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej. 
3.W przypadku opóźnienia Ubezpieczającego z opłaceniem składki Ubezpieczyciel nie odstąpi od 
wykonywania usługi, będącej przedmiotem zamówienia, ani nie rozwiąże jej jednostronnie, przed uprzednim 
wezwaniem Ubezpieczającego na piśmie do opłacenia wymaganej składki z wyznaczeniem 
Ubezpieczającemu 14 dniowego terminu na jej opłacenie. 
4. Ubezpieczający zastrzega, że składka ubezpieczeniowa do zapłaty Ubezpieczycielowi może zmaleć gdy 
zmniejszy się ilość ubezpieczanych składników majątkowych, lub gdy zmniejszy się wysokość sum 
ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach. 

5. Za datę zapłaty składki przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Ubezpieczającego. 

 
§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Ustaw ubezpieczeniowych z dnia 22.05.2003 r. oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a 
także dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – znak sprawy SIWZ Nr  
SPZOZ/PN/35/2013 

§ 7 
Wszelkie zmiany warunków niniejszej Um owy Generalnej oraz umów ubezpieczenia wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 
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Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 
 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Ubezpieczającego, 
jeden dla Ubezpieczyciela. 

 
……………………….                                                                               …………………….. 
Ubezpieczyciel                                                                                              Ubezpieczający                         
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Załącznik nr 6 do SIWZ nr SPZOZ/PN/35/2013 
 

.......................................... 
       (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

     
 LISTA PODMIOTÓW NALE ŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

  
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie 
„PRZETARG NIEOGRANICZONY” na usług ę ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku- 
ubezpieczenie maj ątkowe nr post ępowania SPZOZ/PN/35/2013 -  - oświadczam, że : 
 
  należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr50, poz.331, z późn. zm) do której należą następujące 
podmioty* : 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
 
 Nie należymy do  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr50, poz.331, z późn. zm)* 
 
       
* niewła ściwe skre ślić 
 

 
 

........................., DNIA ................  ........................................................ 
           (podpis osoby – osób uprawnionych 
        do składania oświadczeń woli 
        wraz z pieczątką imienną) 
 
 


