
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SANOKU

38-500 SANOK
ul. 800-lecia 26

REGON 370444345       NIP 687-16-40-438
 ZNAK: SPZOZ/PN/48/2014

   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 2013 r., poz. 907 z
późn. zm.)   

na usługę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Sanoku. 

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 2013 r., poz. 907 z poź. 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 2013 r., poz. 907 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 2013 r.,  poz. 907 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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Przedmiotem zamówienia jest: usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w  Sanoku
tj. 
−Obowiązkowe  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu  wykonującego  działalność
leczniczą

−Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności me-
dycznej  innej  niż  objęta  obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego  działalność
leczniczą z włączeniem ubezpieczenia nadwyżkowego

−Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności poza-
medycznej i posiadanego mienia

.
      Wspólny słownik zamówień CPV:  66.51.00.00-8 usługi ubezpieczenia  

Warunki  realizacji  zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną  część
SIWZ

IV/A  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest:

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  podmiotu wykonującego działalność
leczniczą
2. Dobrowolne  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzenia  działalności
medycznej innej niż objęta obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego działalność
leczniczą z włączeniem ubezpieczenia nadwyżkowego
3. Dobrowolne  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej  działalności
pozamedycznej i posiadanego mienia

1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ  
PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNO ŚĆ LECZNICZ Ą

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczeniem  objęta  jest  odpowiedzialność  cywilna  podmiotu  wykonującego  działalność
leczniczą  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  za  szkody  będące  następstwem  udzielania
świadczeń  zdrowotnych  albo  niezgodnego  z  prawem  zaniechania  udzielania  świadczeń
zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

SUMA GWARANCYJNA

Suma gwarancyjna Wysokość w euro

Wszystkie zdarzenia 500 000 

Limit na jedno zdarzenie 100 000 

Udział własny: brak
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: brak
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2. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ Z  
TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNO ŚCI MEDYCZNEJ INNEJ NI Ż OBJĘTA

OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIEM PODMIOTU WYKONUJ ĄCEGO
DZIAŁALNO ŚĆ LECZNICZ Ą Z WŁĄCZENIEM UBEZPIECZENIA

NADWYŻKOWEGO

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  (deliktowej  i  kontraktowej)  z  tytułu  prowadzonej
działalności  związanej  z  udzielaniem  świadczeń  medycznych  w związku,  z  którą  zaistnieją
wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony  zobowiązany jest do naprawienia
szkody  osobowej  wyrządzonej  pacjentowi  lub  osobie  trzeciej  przez  spowodowanie  śmierci,
uszkodzenia  ciała  lub  rozstroju  zdrowia.  Przez  wypadek  ubezpieczeniowy  rozumie  się

świadczenie  zdrowotne  lub  niezgodne  z  prawem  zaniechanie  świadczenia  zdrowotnego  w
wyniku którego została wyrządzona szkoda.
 Ochroną  ubezpieczeniową  objęte  mają  być  szkody  wyrządzone  przez  Ubezpieczonego  oraz
osoby,  za  które  ponosi  on  odpowiedzialność,  w  tym przez  osoby  nie  będące  pracownikami
ubezpieczającego,  a  za  które  ubezpieczający  ponosi  odpowiedzialność  w  ramach  stosunku
prawnego  wynikającego  z  umowy  pomiędzy  Ubezpieczonym  a  taką  osobą  lub  podmiotem
kierującym taką  osobę  do  Ubezpieczonego  (np.  wolontariusze,  studenci,  stażyści,  słuchacze
szkół medycznych itp.)

Ochroną  mają  być  objęte  również  roszczenia  powstałe  z  wypadków  ubezpieczeniowych
objętych  ochroną  ubezpieczeniową  w  ramach  umowy  obowiązkowego  ubezpieczenia
odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą  za  szkody
wyrządzone przy udzielaniu świadczeń  opieki zdrowotnej - które nie zostały zaspokojone po
wyczerpaniu  sumy  gwarancyjnej  z  umowy  ubezpieczenia obowiązkowego  (ubezpieczenie
nadwyżkowe).

Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

W  ubezpieczeniu  nadwyżkowym  nie  ma  zastosowania  wyłączenie  odpowiedzialności
wynikaj ące z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń
nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedzialnością  Zakładu  Ubezpieczeń  objęte  są  roszczenia  dotyczące  szkód  powstałych  w
wyniku wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie,
jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia.

Zakres  odpowiedzialności  Zakładu  Ubezpieczeń  zawiera  ponadto  następująco  zdefiniowane
rozszerzenia o szkody:

1) związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (w tym: wirusa HIV i wirusów
hepatotropowych powodujących WZW)

2) wyrządzone osobom, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy staną
się pacjentami podmiotu leczniczego
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3) wyrządzone osobom bliskim osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność – w
sytuacji, kiedy staną się pacjentami podmiotu leczniczego

4) wyrządzone przez podwykonawców
Limit: 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

SUMA GWARANCYJNA

Suma gwarancyjna Wysokość w zł

Wszystkie wypadki 200 000

Limit na jeden wypadek 200 000

Wszystkie limity sumy gwarancyjnej zostały określone na wszystkie i na jeden wypadek 
Udział własny: brak
Franszyza integralna: 500 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 jurysdykcji

3. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ Z  
TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI POZAMEDYCZNEJ I POSIADANEGO

MIENIA

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Odpowiedzialność  cywilna  za szkody osobowe powstałe  w związku z prowadzoną  działalnością
pozamedyczną  oraz wszelkie szkody rzeczowe w związku posiadanym i  użytkowanym mieniem
związanym  z  prowadzoną  działalnością.  Ubezpieczeniem objęte  są  również  szkody  powstałe  w
następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub
urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej.

Odpowiedzialnością  Zakładu  Ubezpieczeń  objęte  są  wypadki  ubezpieczeniowe,  które  zaszły  w
okresie ubezpieczenia, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże
przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia.

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia,
utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy.

Zakres  odpowiedzialności  Zakładu  Ubezpieczeń  zawiera  ponadto  następująco  zdefiniowane
rozszerzenia o szkody:
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1) w  mieniu  nieruchomym,  z  którego  Ubezpieczony  korzysta  na  podstawie  umowy  najmu,
dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej
rzeczy

Limit: 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

2) w  mieniu  ruchomym,  z  którego  Ubezpieczony  korzysta  na  podstawie  umowy  najmu,
dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej
rzeczy

Limit: 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

3) powstałe  w  pojazdach  pracowników  (odpowiedzialność  deliktowa)  –  nie  dotyczy  szkód
kradzieżowych

Limit: 20 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

4) wyrządzone  przez  pojazdy  nie  podlegające  obowiązkowemu  ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych

Limit: 10 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

SUMA GWARANCYJNA

Suma gwarancyjna Wysokość w zł

Wszystkie wypadki 50 000

Limit na jeden wypadek 50 000

Wszystkie limity sumy gwarancyjnej zostały określone na wszystkie i na jeden wypadek 
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 jurysdykcji

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

1. Klauzule dodatkowe przypisane do każdego z ryzyk to klauzule fakultatywne. 

Status i treść poszczególnych klauzul określono w poniższej tabeli.

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

SIWZ NR SPZOZ/PN/48/2014                             strona 6 z  33                                



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

PUNKTACJA KLAUZUL

Nazwa klauzuli Status klauzul

1. Klauzula stempla bankowego 10
2. Klauzula jurysdykcji 15

TREŚĆ KLAUZUL

1. 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.

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

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.
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.

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. 
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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 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.. 

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 (tekst jednolity
Dz.  U. z  2013 r.  poz.  950 z póź.  zm.) 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, 
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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) Informacje do oceny ryzyka– zał. Nr 5
f) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej– zał. nr 6

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
potrzeby wykonania zamówienia. 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępniania zasobów zgodnie z  ust.2b, odpowiada solidarnie z
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępniania tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy
2.1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych  oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44
ustawy pzp
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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

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 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,  a podmioty te będą   brały udział w
realizacji części zamówienia, Wymagane jest  złożenie dokumentów o których mowa w pkt. 2.2
a), b) przez taki podmiot. 

Jeżeli Wykonawca zmienia albo rezygnuje z podmiotu-podwykonawcy na którego zasoby wy-
konawca powoływał się , na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B, w celu wykazania spełnia-
nia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, wykonawca jest obo-
wiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca sa-
modzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzie-
lenie zamówienia.

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 in-
nych 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 należy-
tego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący  wykonawcę z tymi podmiotami gwa-
rantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda dokumentów dotyczących:

− zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

− sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu za-
mówienia

− charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem

− zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia

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

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, : 
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a) - 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  (tekst
jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z póź. zm.) 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

2.4) Wymagane dokumenty na potwierdzenie,  że oferowane dostawy odpowiadają  wymaga-
niom określonym przez zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia dokumentów na potwierdzenie spełniania tego wa-
runku.

2.5) 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. 2.2 a), składa odpowiedni dokument
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgod-
nie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodza-
jów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te do-
kumenty mogą być składane (Dz. U.z 2013 r., poz. 231, ) tj. dokumenty potwierdzające, że:

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

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem za-
wierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonaw-
cy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawo-
dowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wy-
konawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią
datą wymaganą dla tych dokumentów.

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

Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

1) Jeżeli  Wykonawca  działa  w  formie  towarzystwa  ubezpieczeń  wzajemnych,  w przypadku
udzielenia mu zamówienia, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej
składki w celu zrównoważenia ujemnego wyniku towarzystwa.

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.
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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.
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 Budynek
Administracji pok. 15 

w sprawach  merytorycznych  -  osobą  upoważnioną  do  kontaktów z  wykonawcami  jest  broker
ubezpieczeniowy Marcin Foryś  pod nr tel. 071/ 77 70 444 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
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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 OC SPZOZ w Sanoku”

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
38-500 SANOK, ul. 800-LECIA 26
Znak : SP ZOZ/PN/62/2013
( 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.
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1. Miejsce składania ofert:
Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 – SEKRETRIAT 

2.   Termin składania ofert:
      do dnia 27.11.2014 r. godz. 10.00 
3.   Miejsce i termin otwarcie ofert:
      Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 –   POK. NR 11

Dnia 27.11.2014 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
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.
Przy dokonywaniu wyboru oferty zamawiający stosuje wyłącznie zasady i kryteria określone
w niniejszej specyfikacji.

1.2.Ocenianie kryteria i ich ranga w ocenie (w%): 
LP.                                                   KRYTERIUM          RANGA

1. Oferowana  cena 80,00%

2 Warunki ubezpieczenia 20,00%

                      R a z e m: 100 %

2.2Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a)  cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone
wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem
niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
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Oferta  proponująca  cenę  najniższą   otrzyma  maksymalną  liczbę  punktów.  Oferty
proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:

ilość punktów (P)=   Cena najniższa x kryterium     
                                   Cena badana 

b) warunki ubezpieczenia: 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 tre ści klauzul, ale w przypadku zmian odbiegaj ących
na  niekorzy ść  Zamawiaj ącego  od  tre ści  podanej  w  SIWZ,  za  zmienion ą
klauzul ę przyznanych b ędzie 0 punktów.

Oferty w kryterium P będą oceniane według następującego wzoru

ilość punktów (P)=           wartość uzyskana  przez badaną ofertę  x kryterium     

                                   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. 
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 .
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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 
W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
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W  szczególności  dopuszcza  się  zmiany  dotyczące  aktualizacji  przedmiotu  ubezpieczenia,  sum
ubezpieczenia,  terminu  realizacji  zamówienia  oraz  zakresu  działalności  Zamawiającego
przekazanych przez Zamawiającego

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

XXVI. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawca  zamierzający  powierzyć  podwykonawcom  realizację  jakiegoś  elementu

zamówienia zobowiązany jest umieścić  taką  informację  w składanej  ofercie  wraz z podaniem
części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji, o
której  mowa powyżej,  będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia
przez Wykonawcę, który złożył ofertę.

2. Ze  względu  na  specyfikację  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  w  niniejszej  siwz
zastrzega, osobiste wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

 

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.
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
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Załącznik nr 1 do SIWZ nr SPZOZ/PN/48/2014

...............................
 pieczęć Wykonawcy 

OFERTA (wzór)
Nawiązując  do  ogłoszonego  przetargu  nieograniczonego  na  usługę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Sanoku , nr postępowania SPZOZ/PN/48/2014

1.Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi  w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę łączną ::

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

od 01.01.2015 do
31.12.2015

1
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
podmiotu wykonującego działalność leczniczą

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

2

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z ty-
tułu prowadzenia działalności medycznej innej niż objęta
obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego
działalność leczniczą z włączeniem ubezpieczenia nadwyż-
kowego

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

3

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z ty-
tułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego
mienia

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

4

RAZEM -

Sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz limity zgodnie z SIWZ

KLAUZULE ROZSZERZAJ ĄCE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Nazwa klauzuli Liczba punktów Składka za 12 m-cy Przyjęta TAK/NIE
1. Klauzula stempla bankowego 10
2. Klauzula jurysdykcji 15

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.

1. Składka za ubezpieczenie zostanie rozłożona na 4 równe raty 
2.Termin wykonania zamówienia :  od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

SIWZ NR SPZOZ/PN/48/2014                             strona 18 z  33                                



4.  Oświadczamy,  że  usługę  będącą  przedmiotem zamówienia  wykonamy sami  bez udziału
podwykonawców.
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.
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.Wykonawcza  oświadcza,  że  do  oferty  mają  zastosowanie  następujące  Ogólne  Warunki
Ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (które zostały dołączone do oferty)  :

1. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
medycznej innej niż objęta obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego działal-
ność leczniczą z włączeniem ubezpieczenia nadwyżkowego

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

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności po-
zamedycznej i posiadanego mienia

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

9.  Ofertę składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach. 

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

...................................................................................................................................................................
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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/48/2014

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

                                                  OŚWIADCZENIE

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  prowadzone  w  trybie  „PRZETARG
NIEOGRANICZONY”  na  usługę ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej SPZOZ  w  Sanoku nr
postępowania SPZOZ/PN/48/2014 -  (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/48/2014

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

                                                  OŚWIADCZENIE

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  prowadzone  w  trybie  „PRZETARG
NIEOGRANICZONY”,  na  usługę ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej SPZOZ  w  Sanoku nr
postępowania SPZOZ/PN/48/2014- 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 ............../2014 – 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 (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w
trybie  przetargu  nieograniczonego  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługę  ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku na okres od
01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., 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:

a) Obowiązkowe  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu  wykonującego  działalność
leczniczą
b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej

innej  niż  objęta  obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego  działalność  leczniczą  z
włączeniem ubezpieczenia nadwyżkowego

c) Dobrowolne  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej  działalności
pozamedycznej i posiadanego mienia

§ 2

1. Umowa Generalna dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 zawarta zostaje na okres 12
miesięcy, od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

2. Na  okres  ubezpieczenia  Ubezpieczyciel  wystawi  polisy  ubezpieczeniowe  potwierdzające  zawarcie
umowy ubezpieczenia.
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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. Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy Generalnej, ustalona w wyniku
postępowania przetargowego w wysokości………………, zostaje podzielona na 4  raty.

2. Składki płacone będą kwartalnie z terminem płatności pierwszej raty przypadającym na21 dzień od daty
rozpoczęcia udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.

§ 5

Strony  zastrzegają  sobie  możliwość  zmian  warunków Umowy Generalnej  oraz  umów ubezpieczenia  w
trakcie ich trwania zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 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/48/2014

§ 7

Wszelkie  zmiany  warunków  niniejszej  Umowy Generalnej  oraz  umów ubezpieczenia  wymagają  formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

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 5 do SIWZ SPZOZ/PN/48/2014 

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Zamawiający:
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

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Wartość w zł

Łączna wysokość obrotów 55 830 183

Wartość kontraktu z NFZ 50 721 559

Rodzaj świadczeń (usług
medycznych) poza NFZ

Wartość obrotu w zł

1 735 965,35

Medycyna Pracy 157 020,78

R-M 1 892 986,13

Liczba
Pracownicy ogółem 888

Lekarze ogółem 100

Lekarze „kontraktowi” 46

Pielęgniarki ogółem 348

Liczba przyj ętych w ostatnim
roku pacjentów

Lecznictwo otwarte -

Lecznictwo zamknięte 15 508
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Oddział
Liczba lekarzy
kontraktowych Liczba łóżek

Wewnętrzny 1 56

Chirurgia 2 70

Urazowy 4 18

Ginekologia-położnictwo 0 38

Kardiologia 0 39

Zakaźny 0 25

Pulmonologia 0 40

Neurologia 0 40

Otolaryngologia 0 19

Dziecięcy 3 35

OIT 4 6

RAZEM 386

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: lekarze kontraktowi, zatrudnieniu na umowę
o pracę oraz jeden lekarz na umowę zlecenie

OCENA RYZYKA ZAKA ŻEŃ SZPITALNYCH

TAK NIE
1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s.  Zakażeń Szpitalnych X
2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne

wszystkie 13
wybiórczo

3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych
krwiopochodnych
(wzw B, wzw C, hiv)

X

gronkowca X
innych 13

4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakażenia szpitalne/choroby zakaźne
wszystkie X
krwiopochodne

5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię X
6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące

powietrze
X

7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji x
8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:

wskaźniki fizyczne x
wydruk komputerowy x
testy Bowie-Dicka x
testy paskowe x
testy zintegrowane x
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testy biologiczne x
9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji x
10 Inne opakowania używane do sterylizacji

puszki kontenerowe
rękawy papierowo –
foliowe

x

inne x
11 Do mycia rąk używane jest mydło w:

dozownikach x
kostkach

12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach x
13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom

szkolenie tylko przy
przyjęciu do pracy

x

systematycznie x
14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania

mycia i dezynfekcji rąk 
w czasie pobierania krwi

x

przy wykonywaniu
iniekcji

x

podczas dezynfekcji x
podczas sterylizacji x
ze sprzętem
endoskopowym

x

z zużytym sprzętem
jednorazowym

x

ze skażonym mat.
biologicznym

x

15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane x
16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie x
17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów

półautomatyczną x
automatyczną x
sterylizator x

18 Cały personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko
żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)

x

Zakres świadczonych usług medycznych

Lecznictwo zamknięte

Poradnie specjalistyczne

Zakład rehabilitacji

Fizykoterapia Pracownia 

Diagnostyka specjalistyczna

Zespoły wyjazdowe (4)
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Apteka szpitalna

Transport chorych

Zakres świadczonych usług pozamedycznych

Prowadzenie pralni dla podmiotów zewnętrznych

Usługi gastronomiczne dla podmiotów zewnętrznych

Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych 

Wynajem pomieszczeń

Podmiot leczniczy

przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów

przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione

posiada laboratorium diagnostyczne

posiada laboratorium mikrobiologiczne

posiada tomograf komputerowy (TK)
prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach)
najmowanych od innych podmiotów
prowadzi działalność dydaktyczną 
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego
kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ  
(DZIAŁALNO ŚĆ MEDYCZNA)

ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZE Ń WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009)

Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń 20
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 12
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 2
Kwota wypłaconych odszkodowań 60 100 zł

Kwota utworzonych rezerw

- Obowiązkowe ub. OC:
639 776 zł

- Dobrowolne ub. OC: 
398 000 zł
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ

Lp. Data zdarzenia

1

Data zdarzenia: 16.03.2009 r. 
Przyczyna roszczenia (opis): błędna diagnoza – stwierdzono stłuczenie zamiast
złamania
Wysokość roszczenia: 30 000 zł
Stan sprawy: zakończona, zapadł wyrok zasądzający, prawomocny
Wysokość wypłaconego odszkodowania: 25 200 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

2.

Data zdarzenia: 13.04.2009 r.
Przyczyna roszczenia (opis): błędne udzielanie świadczenia – niedotlenienie
wewnątrzmaciczne płodu
Wysokość roszczenia: 792 755,95 zł + renta 15 730 zł
Stan sprawy: w toku procesu sądowego 
Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 
Obowiązkowe ub. OC: 194 003 zł
Rezerwa jest także na polisie dobrowolnego ub. OC: 398 000 zł

3

Data zdarzenia: 13.05.2009 r. 
Przyczyna roszczenia (opis): błędny zabieg
Wysokość roszczenia: nieokreślone
Stan sprawy: zakończona, oddalenie powództwa
Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

4

Data zdarzenia: 22.09.2009 r. 
Przyczyna roszczenia (opis): błędny zabieg.
Wysokość roszczenia: nieokreślone
Stan sprawy: zakończona, oddalenie powództwa
Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

5

Data zdarzenia: 20.07.2009 r. 
Przyczyna roszczenia (opis): błędny zabieg – uszkodzenie aparaty zwieraczowego
Wysokość roszczenia: 100 000 zł
Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowanie, nie wniesiono
pozwu
Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

6

Data zdarzenia: 14.03.2010 r. 
Przyczyna roszczenia (opis): powikłania po porodzie drogami natury – dystocja
barkowa
Wysokość roszczenia: 150 000 zł + renta  1 500 zł 
Stan sprawy: Tu odmówiło wypłaty odszkodowania, w toku procesu sądowego
Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy:  55 805 zł

SIWZ NR SPZOZ/PN/48/2014                              strona 29 z  33                                



7

Data zdarzenia: 27.09.2010 r. 
Przyczyna roszczenia (opis): błędny zabieg – złamanie, użycie za długiej śruby
Wysokość roszczenia: 56 770 zł
Stan sprawy: TU odmówiło wypłaty odszkodowania, w toku procesu sądowego
Wysokość wypłaconego odszkodowania:  0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 182 852 zł

8

Data zdarzenia:  10.01.2011 r. 
Przyczyna roszczenia (opis): zakażenie bakteryjne – zabieg chirurgiczny
Wysokość roszczenia: nieokreślone 
Stan sprawy: TU odmówiło wypłaty odszkodowania, nie wniesiono pozwu
Wysokość wypłaconego odszkodowania:  0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

9

Data zdarzenia:  27.03.2011 r. 
Przyczyna roszczenia (opis): błędna diagnoza - nierozpoznanie złamania kręgu
szyjnego
Wysokość roszczenia: 300 000 zł
Stan sprawy: TU odmówiło wypłaty odszkodowania, w toku procesu sądowego
Wysokość wypłaconego odszkodowania:  0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 187 116 zł

10

Data zdarzenia:  06.07.2011 r. 
Przyczyna roszczenia (opis): błędne leczenie - chirurgia
Wysokość roszczenia: nieokreślone
Stan sprawy: zakończona ugoda z osobą poszkodowaną
Wysokość wypłaconego odszkodowania:  34 900 zł
 Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

11

Data zdarzenia: 02.08.2011 r. 
Przyczyna roszczenia (opis): błędny zabieg usunięcia tarczycy
Wysokość roszczenia: 62 000 zł + renta  698,17 zł 
Stan sprawy: TU odmówiło wypłaty odszkodowania, w toku procesu sądowego
Wysokość wypłaconego odszkodowania:  0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

12

Data zdarzenia: 14.10.2011 r. 
Przyczyna roszczenia (opis): zakażenie – złamanie podudzia lewego 
Wysokość roszczenia: 134 396,15 zł + renta 650 zł
Stan sprawy: TU odmówiło wypłaty odszkodowania, nie wniesiono pozwu
Wysokość wypłaconego odszkodowania:  0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

13

Data zdarzenia: 20.11.2011 r. 
Przyczyna roszczenia (opis): błędna diagnoza - złamania stawu barkowego
Wysokość roszczenia: 6 000 zł
Stan sprawy: TU odmówiło wypłaty odszkodowania, osoba poszkodowanie nie
dostarczyła dokumentacji medycznej, nie wniesiono pozwu
Wysokość wypłaconego odszkodowania:  0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

14

Data zdarzenia: 24.11.2011 r. 
Przyczyna roszczenia (opis): błędny zabieg tętnicy udowej lewej
Wysokość roszczenia: 35 000 zł
Stan sprawy: TU odmówiło wypłaty odszkodowania, nie wniesiono pozwu
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Wysokość wypłaconego odszkodowania:  0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

15

Data zdarzenia: 21.03.2012 r.
Przyczyna roszczenia (opis): błędne leczenie urazu stopy
Wysokość roszczenia: 10 728,96 zł
Stan sprawy: TU odmówiło wypłaty odszkodowania, osoba poszkodowanie nie
dostarczyła dokumentacji medycznej, nie wniesiono pozwu
Wysokość wypłaconego odszkodowania:  0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

16

Data zdarzenia: 24.05.2012 r.  
Przyczyna roszczenia (opis): brak właściwego sprzętu do przeprowadzenia operacji
– złamanie kości udowej lewej
Wysokość roszczenia: nieokreślone
Stan sprawy: TU odmówiło wypłaty odszkodowania, nie wniesiono pozwu
Wysokość wypłaconego odszkodowania:  0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

17

Data zdarzenia: 18.08.2012 r. 
Przyczyna roszczenia (opis): błędny zabieg –porażenie nerwu promiennego 
Wysokość roszczenia: nieokreślone
Stan sprawy: TU odmówiło wypłaty odszkodowania, nie wniesiono pozwu
Wysokość wypłaconego odszkodowania:  0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

18

Data zdarzenia: 07.01.2013 r. 
Przyczyna roszczenia (opis): błędny zabieg –  złamanie podudzia
Wysokość roszczenia: 68 754,70 zł
Stan sprawy: TU odmówiło wypłaty odszkodowania, nie wniesiono pozwu
Wysokość wypłaconego odszkodowania:  0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

19

Data zdarzenia: 28.06.2013 r. 
Przyczyna roszczenia (opis): błędny zabieg – złamanie, użycie za długiej śruby
Wysokość roszczenia: nieokreślone
Stan sprawy: TU odmówiło wypłaty odszkodowania, nie wniesiono pozwu
Wysokość wypłaconego odszkodowania:  0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł

20

Data zdarzenia: 12.09.2013 r.
Przyczyna roszczenia (opis): błędny zabieg – uszkodzenie jelita grubego
Wysokość roszczenia: 300 000 zł
Stan sprawy: w toku likwidacji w TU, kompletowanie dokumentacji medycznej
oraz wyjaśnień
Wysokość wypłaconego odszkodowania:  0 zł
Wysokość utworzonej rezerwy: 20 000 zł

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ 
(DZIAŁALNO ŚĆ POZAMEDYCZNA)
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ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZE Ń WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009)

Dane
Liczba zgłoszonych roszczeń 4
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 2
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 1
Kwota wypłaconych odszkodowań 1533 zł
Kwota utworzonych rezerw 20 000 zł
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Załącznik nr 6 do SIWZ nr SPZOZ/PN/48/2014

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

LISTA PODMIOTÓW NALE ŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału  w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie  „PRZE-
TARG NIEOGRANICZONY” na  usługę  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w
Sanoku nr postępowania SPZOZ/PN/48/2014  - 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 konku-
rencji i konsumentów (Dz.U.Nr50, poz.331, z późn. zm)*

* niewłaściwe skreślić

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

         (podpis osoby – osób uprawnionych

         do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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