SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. J. Bosko 5
tel. (025) 781-72-00; fax. (025) 787-60-83
NIP-823-14-22-165; REGON-000306779

Sokołów Podlaski 29.11.2011 r.
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
ul. Ks. J. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski,
tel. 025/ 781-72-00
fax. 025/ 787-60-83
e-mail: Kancelaria@spzozsokolow.pl
strona internetowa: www.spzozsokolow.pl
Godziny pracy od 7.00 do 15.00.
NIP – 823-14-22-165
REGON – 000306779
KRS – 0000035422
1. Zamówienie prowadzi:
Dział Zamówień Publicznych
2. Zamawiający świadczy usługi diagnostyczne, zabiegowe i lecznicze zarówno pacjentom
hospitalizowanym jak i leczonym ambulatoryjnie.
3. Doradca ubezpieczeniowy: Dom Brokerski Krzysztof Czarkowski
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 46.
W zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim pośredniczy Dom Brokerski Krzysztof Czarkowski z
siedzibą w Sokołowie Podlaskim, wynagradzany prowizyjne przez Wykonawcę według
stawek zwyczajowo przyjętych dla firm brokerskich przez cały okres wynikający ze
specyfikacji.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm) oraz zgodnie z zapisami niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego
– Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w zakresie:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
CPV – 66.51.00.00-8 – usługi ubezpieczeniowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 3 do SIWZ.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
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2. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Umowa w wyniku przeprowadzonego niniejszego zamówienia zostanie zawarta na okres 12
miesięcy: od 06.01.2012 r. do 05.01.2013 r.
Miejsce realizacji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, 08300 Sokołów Podlaski, ul. ks. J. Bosko 5

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU
DOKONYWANIA
OCENY
SPEŁNIANIA
TYCH
WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. Zamawiający wymaga
udokumentowania, że Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o działalności
ubezpieczeniowej z dn. 22 maja 2003 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2010 r. nr 11 poz. 66 z późn.
zm.)

1.2.

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.3.

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
dokumentów, o których mowa w rodz. VI ust. 1 SIWZ
2.

Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuję formułę
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach
i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI ust. 1 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych
oświadczeń
i
dokumentów
musi
jednoznacznie
wynikać,
iż Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w
warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 Ustawy.

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo
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kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być
opatrzone klauzula „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę na każdej stronie.
Warunek do spełnienia przez wykonawcę
Uwagi
Lp.
1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wzór stanowi załącznik nr 1
do SIWZ

1.2 Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę
1.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
1.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
1.5 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione nie wcześniej niż 6m-cy przed upływem terminu do
składania
1.6 Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o
którym mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o
działalności ubezpieczeniowej
1.7 Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z Wzór stanowi załącznik nr 6
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo do SIWZ
zamówień publicznych.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI SIWZ ust. 1:
1) pkt. 1.3 pkt., 1.4 i 1.5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
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3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / tzw. konsorcjum / ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do
oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału. Pełnomocnictwo powinno
zawierać m. in: datę udzielenia pełnomocnictwa, komu zostało udzielone i w jakim zakresie,
jakie podmioty wchodzą w skład ”konsorcjum”. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem „liderem” upoważnionym do występowania w
imieniu pozostałych konsorcjantów.
5. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy załączają dokumenty wymagane w rozdz. VI
SIWZ ust. 1 pkt. od 1.3 do 1.5 osobno dla każdego Wykonawcy.
6. Członkiem konsorcjum, które zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia nie może być
podmiot, który podlega wykluczeniu. Zamawiający nie dopuści, aby zamówienie publiczne
realizowane było przez Wykonawców działających wspólnie, których choćby jeden podlegał
wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczone przez Wykonawcę.
8. Zamawiający będzie wymagał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie
nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.

VII.
INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY
ELEKTRONICZNEJ
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faxem, lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. ks. J. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski
Dział Zamówień Publicznych
Nr tel.: 025 781 73 70
Nr fax. 025 787 60 83
Email: zp@spzozsokolow.pl
godziny pracy: 7.00-15.00
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2.

Wszelkie dokumenty, oświadczenia dotyczące niniejszego postępowania przekazane za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną będą uważane za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu do ich składania i zostaną niezwłocznie
potwierdzone pisemnie.
Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:

3.
•

W sprawach proceduralnych - Michał Bury – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i
Zaopatrzenia tel.: 025 781 73 19

•

W sprawach merytorycznych – Krzysztof Czarkowski – Broker Ubezpieczeniowy
tel. 0602 156 921 , 025 787 79 76; fax. 025/ 781 69 83

VIII.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ
OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA ZWOŁYWAĆ ZEBRANIE
WYKONAWCÓW

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, a Zamawiający zobowiązany będzie niezwłocznie udzielić
wyjaśnień zgodnie z zapisami ustawy PZP.
2. Treść wszystkich zapytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże / bez ujawniania
źródła zapytania / wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. Ponadto Zamawiający
zamieści treść pytań i udzielonych odpowiedzi na stronie internetowej, na której SIWZ jest
udostępniona.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób
modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ. Ponadto Zamawiający zamieści modyfikację na stronie internetowej na
której SIWZ jest udostępniona.
4. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w
ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami wyjaśniającego treść niniejszej
SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Ofertę należy sporządzić na formularzach
zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ. Ofertę należy
sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
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2. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:
- wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y
uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularz zgodny co do treści z formularzem
„OFERTA PRZETARGOWA” stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ,
- wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y
uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularz zgodny co do treści z formularzem
„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
- ogólne warunki ubezpieczenia,
- dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. VI ust. 1 SIWZ,
3. Zamawiający dopuszcza opracowanie załączników do oferty przez Wykonawców pod
warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez
Zamawiającego. W przypadku, kiedy, Wykonawca wprowadzi jakiekolwiek zmiany do
oferty przetargowej lub załączników bez zgody Zamawiającego, Zamawiający odrzuci ofertę
jako niezgodną ze SIWZ.
Wszelkie poprawki w treści oferty i załączników, również przy użyciu korektora lub zmiany
winny być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę/ osoby podpisującą /
podpisujące ofertę.
4.

Oferta i wszystkie załączniki, winny być sporządzone w języku polskim. Dokument
sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski
poświadczonej przez Wykonawcę.

5.

Każdy Wykonawca, może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum.
Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że
wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

6. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczątką firmową i pieczątka
imienną przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę wraz z
załącznikami, podpisuje osoba/osoby – uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcę i
zaciągania w jego imieniu zobowiązań zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami
ustawowymi. Jeżeli oferta lub załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika
Wykonawcy, do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału.
Pełnomocnictwo powinno zawierać m. in: datę udzielenia pełnomocnictwa, informację, na
jaki okres zostało udzielone, komu zostało udzielone i w jakim zakresie.
7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były wpięte do teczek, zbindowane lub
spięte wąsami we właściwej kolejności w sposób zapobiegający de kompletacji oferty.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy,
jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą one być
udostępniane. Dokumenty, zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy umieścić w zamkniętej
kopercie, opisanej: „ Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”.
W przeciwnym razie Zamawiający przyjmie, iż wszystkie informacje podane w ofercie
można ujawnić zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy tj. informacji dotyczących oceny, terminu wykonania
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zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wypełniając formularz zgodny, co do treści z formularzem „ OFERTA PRZETARGOWA „
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ jak również wypełniając wszelkie inne wymagane w
rozdz. X SIWZ ust. 2 formularze / dokumenty, nakazujące podać dane Wykonawcy ( np.
nazwę, adres) należy wpisać dane pełnomocnika „ lidera” upoważnionego do występowania
w imieniu pozostałych konsorcjantów.

XI. FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście w zaklejonej,
nienaruszonej kopercie / opakowaniu / oznakowanej w następujący sposób:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. J. Bosko 5
NIE OTWIERAĆ przed: 8 grudnia 2011 r.
Uwaga!: Koperta powinna być oznaczona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, by umożliwić
zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie!
2. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż wyżej opisany sposób, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. Zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Jeżeli ulegnie zmianie termin
składania ofert to w tym przypadku należy również zmienić datę składania ofert wskazaną w
ust. 1
3. Wykonawcy swoje oferty mogą także przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem, że
wpłyną one bezpośrednio do Działu Zamówień Publicznych w wymaganym terminie. W
przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek organizacyjnych, mogą zostać z
tego powodu nie zarejestrowane w wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy
Prawo zamówień publicznych zostaną zwrócone bez otwierania.
4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
winien we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu
maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.
5. Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, pod
którym zarejestrowano jego ofertę.

XII. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że będą one złożone przed terminem składania ofert. Wprowadzone
zmiany do oferty muszą być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta ( patrz
pkt. XI SIWZ) tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem:
„ZMIANA”. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu
składania ofert
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte, przy otwieraniu oferty
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Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian zostaną dołączone do oferty.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia ( wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z
napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Do oświadczenia musi być dołączony dokument, z
którego jasno wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania firmy Wykonawcy, a tym
samym do wycofania złożonej oferty. Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy drogą
pocztową lub zostanie wydana osobie, która będzie upoważniona do odbioru osobistego
oferty wycofanej.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy złożyć w terminie do dn. 8 grudnia 2011 r. godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego tj.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko, 08-300 Sokołów Podlaski, w Sekretariacie lok. 37 (biurowiec)
2. Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez
otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.
3. Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, pod
którym zarejestrowano jego ofertę.
4. Do chwili otwarcia ofert, Zamawiający przechowuje złożone oferty w stanie nienaruszonym
w swojej siedzibie.
5.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 grudnia 2011 r. o godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego, tj.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. J. Bosko, 08-300 Sokołów Podlaski
w budynku Administracji lok. 39 (biurowiec)

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej,
zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy poda do publicznej wiadomości: pełne nazwy i adresy
wszystkich Wykonawców, ceny złożonych ofert, termin wykonania zamówienia, warunki
płatności. Powyższe informacje zostaną niezwłocznie odnotowane w protokole.
7. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert na
jego wniosek, Zamawiający prześle informacje, o których mowa w ust. 6.
8. Komisja nie będzie prowadzić żadnych negocjacji z Wykonawcami.
9.

Dalsze czynności Komisji, odbędą się bez udziału Wykonawców.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
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1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania
ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania z
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

XV. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1.

W formularzu zgodnym, co do treści z formularzem „OFERTA PRZETARGOWA”
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, należy podać cenę netto oraz cenę brutto w formie
ryczałtu. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.

2.

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób przedstawiony, w art. 88
Ustawy. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodną z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym spowoduje
odrzucenie oferty.

3.

Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą. Następnie Zamawiający sprawdzi oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuci
oferty nie spełniające wymagań zawartych w Ustawie oraz w SIWZ Zamawiający odrzuci
ofertę, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z przesłanek, o których mowa w art. 89 oraz art. 90 ust.
3 Ustawy.

4.

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z spośród ofert nieodrzuconych.

5.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.

6.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100 %.

7.

Sposób oceny ofert:

Kryterium ceny – w ramach tego kryterium oceniana będzie cena brutto podana przez Wykonawcę
w formularzu „Oferta Przetargowa”, zał. nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który przedstawi najniższą
cenę w ofercie otrzyma 100 pkt. inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do n/w wzoru.
Kryterium ceny dotyczy ceny brutto. Ilość punktów w ramach kryterium ceny będzie wyliczona wg
następującego wzoru:

Cena =

najniższa zaoferowana cena brutto
.......................................................................... x 100
cena brutto oferty badanej

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, a zatem cena oferty musi zawierać wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ocenie
przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
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Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisani o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
8. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę z najniższą ceną brutto i która będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji.

XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena
powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych ( złotych polskich). Rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą będą również w PLN.

XVII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano
wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowy
ubezpieczenia zostaną zawarte na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem brokera. Broker
będzie uczestniczyć w procesie wykonywania umów ubezpieczenia.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki do
unieważnienia postępowania.
4. Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w
art. 93 ust. 1 Ustawy.
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia zawiadamia o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.
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7.

Zamawiający nie przewiduje innych formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty
w
celu
zawarcia
umowy
w
sprawie
zamówienia
publicznego.

XVIII.
POUCZENIE
O
ŚRODKACH
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

OCHRONY

PRAWNEJ

1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny doznał, lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielenia zamówień określonych
w Prawie zamówień publicznych, a także niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane cytowaną ustawą (art. 179-198g ustawy).
2. Ponieważ szacowana wartość zamówienia jest poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcom przysługuje
odwołanie wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru przez zamawiającego trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, lub
zapytania o cenę,
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
c) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
d) odrzucenie oferty odwołującego.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.
182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIX.
INFORMACJE
UZUPEŁNIAJĄCYCH

O

PRZEWIDYWANYCH

ZAMÓWIENIACH

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
6 ustawy Prawo zamówień publicznych

XX. ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ……………......…załącznik nr 1
2. Oferta przetargowa ...................................................................................................załącznik nr 2
3. Opis przedmiotu zamówienia ....................................................................................załącznik nr 3
4. Informacja o szkodowości ………………………………………………………..... załącznik nr 4
5. Projekt umowy generalnej ………………………...………………………………

załącznik nr 5

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ……………......…załącznik nr 6

Akceptuję:
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Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

__________________________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity
Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. / oświadczam/y, że:

1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z
wymaganiami ustawowymi
2. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ustawy Prawo zamówień publicznych.

data ____________________

________________________________
podpis i pieczątka Wykonawcy/ Wykonawców
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Załącznik Nr 2 Oferta przetargowa

___________________
pieczątka firmowa Wykonawcy

OFERTA PRZETARGOWA
nr sprawy: ………………..

Pełna nazwa Wykonawcy:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
ul..........................................................

nr.............................

kod pocztowy.......................... miejscowość.........................................................................................

tel..........................................................

fax...................................................

Regon...................................................

NIP.................................................

Bank i nr konta
………………………………………......................................................................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych o procedurze przetargowej w
trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenia mienia i
odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie
Podlaskim, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie
warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury
przetargowej.
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę :
BRUTTO
……………………………………………………………………………………………...…………
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słownie:
…………………………….……………………………………………………………………………
w tym za:
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów ………………………………………………….
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu ………………………….
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ………………………………………...
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej …………………………………………………………..

1. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
2. Oświadczamy, że zlecone zadanie będziemy realizować w terminie określonym przez
Zamawiającego .
3. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. Równocześnie zapewniamy, iż otrzymaliśmy
wszystkie dokumenty niezbędne do sporządzenia niniejszej oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu
składania ofert.
5. W przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy gotowość podpisania jej w ciągu 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
6. W przypadku realizacji niniejszego zmówienia z udziałem Podwykonawców, należy wskazać,
które części zamówienia, zostaną powierzone Podwykonawcom:
…………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................................

Nazwy ( firm) proponowanych Podwykonawców.
…………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................................

7. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem
fałszywych oświadczeń.
8. Do stałych kontaktów z naszą Firmą upoważniamy
.........................................................................................................
tel. ..................................................................... fax. .......................................................................

9. Oświadczamy, że nie wprowadziliśmy żadnej zmiany do oferty przetargowej i wypełniliśmy
miejsca tylko do tego oznaczone.
Wykaz załączników do oferty:
a/ .................................................................................................................. zał. nr .................
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b/ .................................................................................................................. zał. nr .................
c/ .................................................................................................................. zał. nr .................
d/ ...................................................................................................................zał. nr ................
e/ ...................................................................................................................zał. nr ................

Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera ................... ponumerowanych stron.
data...................................
…………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy
__________________________
pieczątka firmowa Wykonawcy
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Załącznik Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
08-300 SOKOŁÓW PODLASKI, UL.KS.J. BOSKO 5

Ubezpieczający/ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie
Podlaskim , ul. Ks. J. Bosko 5

Przedmiotem ubezpieczeń są:
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
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UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
08-300 Sokołów Podlaski ul. Ks. Jana Bosko 5
REGON - 000306779
NIP - 823-14-22-165
KRS – 0000035422
PKD – 8610Z
Rok założenia 1998
Opis prowadzonej działalności i rodzaj wykonywanych usług:
Porady lekarski, wizyty domowe, zabiegi, lecznictwo otwarte, lecznictwo zamknięte, transport
chorych, konsultacje, podstawowa opieka lekarska i specjalistyczna, stomatologia, ratownictwo
medyczne – pogotowie ratunkowe noworodkowe, promocja zdrowia, opieka długoterminowa,
rehabilitacja, dializoterapia, diagnostyka (laboratoryjna, RTG, USG, mammografia, serologi,
bakteriologia).

Wykaz Oddziałów Szpitalnych [liczba łóżek]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Oddział chirurgiczny ogólny [47]
Oddział chorób wewnętrznych [64]
Oddział pediatryczny (dziecięcy) [22]
Oddział ginekologiczno-położniczy [29]
Oddział neonatologiczny (noworodkowy) [20]
Oddział intensywnej terapii noworodka [25]
Oddział neurologiczny [33]
Oddział nefrologiczny [6]
Oddział rehabilitacyjny [25]
Oddział intensywnej terapii [4}
ZOL Wyrozęby [45]
Dział anestezjologii i intensywnej terapii
Stacja dializ
Blok operacyjny
Apteka zakładowa
Izba przyjęć szpitala
Sterylizatornia
Prosektorium
Diagnostyka:laboratoryjna, serologia, bakteriologia, RTG, usg, mammografia, EKG, eeg, emg,
tomograf komputerowy

Wykaz Zespołów Leczniczych:
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1. Poradnia okulistyczna
2. Poradnia chirurgiczna ogólna
3. Poradnia otolaryngologiczna
4. Poradnia zdrowia psychicznego
5. Poradnia leczenia uzależnień (odwykowa)
6. Poradnia dermatologiczna
7. Poradnia neurologiczna
8. Poradnia reumatologiczna
9. Poradnia neonatologiczna
10. Poradnia kardiologiczna
11. Poradnia diabetologiczna
12. Poradnia ginekologiczna-położnicza
13. Poradnia urologiczna
14. Poradnia nefrologiczna
15. Poradnia medycyny pracy
16. Poradnia alergologiczna
17. Poradnia rehabilitacyjna
18. Poradnia audiologiczna
19. Poradnia logopedyczna
20. Przychodnia stomatologiczna
21. Przychodnia rejonowa
22. Zakład diagnostyki
23. Zakład rehabilitacji leczniczej
24. Pomoc doraźna
25. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czerwonce
26. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Skibniewie
27. Gminny Ośrodek Zdrowia Jabłonna
32. Gminny Ośrodek Zdrowia Sterdyń
33. Gminny Ośrodek Zdrowia Repki
34. Gminny Ośrodek Zdrowia Bielany
35. Gminny Ośrodek Zdrowia Sabnie
36. Gminny Ośrodek Zdrowia Ceranów
37. ZOL Wyrozęby
38. Wiejski Ośrodek Zdrowia Wyrozęby
ZATRUDNIENIE Z PODZIAŁEM NA GRUPY PERSONELU NA DZIEŃ
Wykaz syntetyczny
Stan na dzień: 24.11.2011
Kryterium:
Kod
grupy
personelu

000001
000002
000003
000004
000005
000006
000007

Nazwa grupy personelu

Lekarze medycyny
Lekarze stomatolodzy
Farmaceuci
Personel z wyższym
wykształceniem
Technicy
Inny personel średni
Pielęgniarki

Ilość
Ilość
Ilość
pracujących zatrud.ogółem pełnozatrudnionych

Ilość etatów
przeliczen.

54,00
3,00
2,00
35,00

54,00
3,00
2,00
35,00

50,00
2,00
2,00
31,00

50,987
2,600
2,000
33,456

67,00
53,00
271,00

66,00
53,00
271,00

63,00
48,00
265,00

64,763
49,199
267,750
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000008
000009
000010
000011
000013
000014

Położne
Niższy personel medyczny
Obsługa gospodarcza
Obsuga techniczna
Administracja
Administracja techniczna

25,00
20,00
107,00
22,00
43,00
6,00
40,00
748,00

Razem

Chirurdzy
Anastezjolodzy
Ginekolodzy
Pediatrzy
Chorób wewn.
Radiologia
Alergologia
Neonatologia
Okulistyka
Neurologia
Otolaryngologia
Psychiatria
Medycyna
rodzinna
Nefrologia

25,00
20,00
107,00
22,00
43,00
6,00
13,00
720,00

23,00
19,00
104,00
22,00
41,00
6,00
0,00
676,00

24,000
19,500
105,500
22,000
42,000
6,000
0,000
689,755

Liczba lekarzy
I stopień
II stopień
spec.
spec.
6 + 3 kontrakt
6 kontrakt
3+1 kontrakt
2+ 2 kontrakt
2
3+3 kontrakt
7+2 kontrakt
6+3 kontrakt
1
1+ 1kontrakt
1 kontrakt
2+ 2 kontrakt
2 kontrakt
1 kontrakt
1
3+2 kontrakt
1 kontrakt
1 - audiologia
1- kontrakt
2- kont
3
1+ 1 kontrakt

Liczba zabiegów w 2010:
- chirurgiczne – 824
- ginekologiczne – 67
- przyjęte porody – 562
Nie wykonywane są:
- zabiegi chirurgii plastycznej,
- eksperymenty medyczne
Przychody za 2010r. – 45.472.100zł.
W tym przychody ze środków prywatnych
−

−

Przychód ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków prywatnych : (współpraca z
NZOZ, leczenie obcokrajowców i osób nie ubezpieczonych, medycyna pracy)
361.089,59zł.
Przychód z działalności poza medycznej.: (dzierżawa pomieszczeń) 305.084,34 zł
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ZAŁOŻENIA WSPÓLNE DO WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie lokalizacje należące do ubezpieczającego oraz
każde miejsce związane z prowadzeniem działalności z włączeniem przemieszczania
ubezpieczonego mienia pomiędzy jednostkami
Na dzień 25.11.2011r. działalność prowadzona jest w:
- Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, 08-300 Sokołów Podlaski, ul.
Ks. J. Bosko 5
- ZOL Wyrozęby, 08-307 Repki, Wyrozęby Podawce
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wyrozębach, 08-307 Repki, Wyrozęby
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czerwonce, 08-300 Sokołów Podlaski, Czerwonka 53
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Skibniewie, 08-300 Sokołów Podlaski, Skibniew
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Jabłonnie Lackiej, 08-304 Jabłonna Lacka, ul. Sienkiewicza
7
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Sterdyni, 08-320 Sterdyń, ul. Seroczyńska 1
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Repkach, 08-307 Repki, ul. Parkowa 2
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Bielanach, 08-311 Bielany, Bielany-Żyłaki, ul. Podlaska 7
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Sabniach, 08-331 Sabnie, ul.
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Ceranowie, 08-322 Ceranów 25
- Gabinety lekarskie/pielęgniarskie w placówkach oświatowych:
o 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Węgrowska 22
o 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Polna 8
o 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kupientyńska 15
o 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Repkowska 3
o 08-300 Sokołów Podlaski, ul. M.C. Skłodowskiej 16
o 08-300 Sokołów Podlaski, ul. M.C. Skłodowskiej 24
o 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Sadowa 11
2. Składki za ubezpieczenia płatne w 6-ciu równych ratach w terminach:
I rata
– 31.01.2012
II rata
– 31.03.2012
III rata
– 31.05.2012
IV rata
– 31.07.2012
V rata
– 31.09.2012
VI rata
– 31.11.2012
3. Ustala się, że w przypadku do ubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć
będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej.
Warunki i stawki są niezmienne w całym okresie ubezpieczenia
4. Rozliczanie składki: - wszelkie rozliczenia płatności wynikające z umów ubezpieczenia, a w
szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj.
za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na podstawie klauzul
automatycznego pokrycia.
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5. Klauzula czasu ochrony - niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu
zapłaty składki, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w
umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
6. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – ubezpieczyciel
uznaje wszystkie dotychczasowe zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za
wystarczające do chwili przeprowadzenia lustracji w ubezpieczonych jednostkach. Jeśli
ubezpieczyciel uzna za niewystarczające dotychczasowe zabezpieczenia
termin ich
uzupełnienia wyznaczony zostanie w okresie 30 dni po wykonaniu lustracji. W przypadku nie
zachowania ustalonego terminu uzupełnienia zabezpieczeń ubezpieczyciel może zmniejszyć
lub odmówić wypłatę odszkodowania tylko w przypadku, kiedy brak zabezpieczeń miał
bezpośredni wpływ na zaistniałe zdarzenie. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie
będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako
minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

1. UBEZPIECZENIE
LOSOWYCH

MIENIA OD OGNIA I INNYCH

ZDARZEŃ

Okres ubezpieczenia od 06.01.2012 do 05.01.2013

−
−
−
−
−

Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty:
pożar, uderzenia pioruna, wybuch, eksplozja, upadek statku powietrznego,
huragan, grad, deszcz nawalny, śnieg, (z włączeniem odpowiedzialności w przedmiotach
zamontowanych na zewnątrz budynku )
powódź, lawina, zapadanie lub obsunięcie się ziemi, zalanie przez wydostanie się cieczy lub
pary z urządzeń wodno – kanalizacyjnych lub technologicznych, dym i sadza, uderzenie
pojazdu, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy,
koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony
zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia
pozostałości po szkodzie,
dewastację – rozumianą jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia
przez osoby trzecie, także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku. Dotyczy również
uszkodzenia elementów budynków i budowli, w których to mienie się znajduje. Limit
odpowiedzialności – 50 000zł. – na jedno i wszystkie zdarzenia system na pierwsze ryzyko.
Podlimit dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti) – 5.000zł.

Przedmiot i sumy ubezpieczenia:
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
Rodzaj wartości
Łączna suma ubezpieczenia
1.
Budynki
Księgowa brutto
12.114.549,42zł.
2.
Wyposażenie
Księgowa brutto
7.353.692,11zł.
3.
Środki obrotowe
Koszty zakupu
350.000,00zł.
4.
Gotówka
Wartość nominalna
4.000,00zł.
5.
Przepięcia
100.000,00zł.
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT (Ubezpieczający/ubezpieczony nie jest płatnikiem
podatku VAT).
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Franszyza redukcyjna (udział własny) – zniesiona (wykupiona)
Franszyza integralna – nie wyższa niż 400zł.
Zakres ubezpieczenia rozszerzony o ryzyka (klauzule) dodatkowe:
1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez mróz i pęknięcie ułożonych na
zewnątrz budynku – rur doprowadzania wody, rur ogrzewania na ciepłą wodę i parę, rur
odprowadzania wody.
2. W zakresie ryzyka szkód wodnokanalizacyjnych ubezpieczeniem objęte będą także szkody
powstałe na skutek niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych
cieczy, lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych:
-cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej’
-pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów,
Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje także szkody w przewodach i urządzeniach
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach
technologicznych, w tym spowodowane przez zamarznięcia lub pęknięcia, powstałe w
związku ze szkodami wodociągowymi. Limit odpowiedzialności : 100.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia.
3. W ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu/lodu pokryte będą zarówno szkody będące
następstwem oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, jak i szkody
będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone
mienie w wyniku działania śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na
skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach. Dla ryzyka zalania mienia na
skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach ustala się limit w wysokości
100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wyczerpywany.
4. Klauzula reprezentantów - Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody
powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za
które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. Dla celów niniejszej umowy za
reprezentantów Ubezpieczającego uważa się wyłącznie osoby lub organ wieloosobowy, które
zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania
ubezpieczoną jednostką.
5. Klauzula kosztów dodatkowych - ubezpieczyciel pokrywa poniesione i udokumentowane
przez ubezpieczającego koszty związane z akcją ratowniczą, jeśli ratunek miał na celu
zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia; koszty związane z uprzątnięciem
pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do
użytku; koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie
jego bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia; koszty wynagrodzenia
rzeczoznawców powołanych za zgodą ubezpieczyciela; niezbędne koszty ochrony sądowej
przed roszczeniami osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie ubezpieczyciela lub
za jego zgodą; koszty postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze
zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi o ile ubezpieczyciel wyraził na to zgodę;
koszty te będą kosztami dodatkowymi, nie ograniczonymi sumą ubezpieczenia danego
przedmiotu ubezpieczenia do limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł w okresie
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi
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nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w
podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

6. Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji
Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty
odtworzeniem dokumentacji
zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych)
uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny
poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych
badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta.
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w
wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 200.000,00 zł w okresie
ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w
stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym
zakresie ubezpieczenia mienia.
7. Klauzula miejsc ubezpieczenia – ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie lokalizacje
należące do ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzeniem działalności z
włączeniem przemieszczania ubezpieczonego mienia pomiędzy jednostkami
8. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą
W razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową,
ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty
zabezpieczenia przed szkodą zagrożonego ubezpieczonego mienia.
Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi: 10% sumy ubezpieczenia
mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż 500.000,00 zł w okresie
ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w
stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym
zakresie ubezpieczenia mienia.
9. Klauzula - aktów terroryzmu
Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu
w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej
prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi następstwem aktów terroryzmu.
1. 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,
2. 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.
3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
500.000,00 zł
4. Franszyza redukcyjna nie wyższa niż: 10% wysokości szkody nie mniej niż 5.000,00
10. Klauzula - kosztów ewakuacji
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu
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medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia ryzykami określonymi w zakresie
ubezpieczenia w tym również aktu 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 odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000,00
11. Klauzula prac budowlanych – ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia wynikłe przy i
w związku z wykonywaniem drobnych prac remontowo – budowlanych, wykonywanych w
miejscu ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana
jest dla:
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 200.000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy
ubezpieczenia
12. Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia - Ochroną ubezpieczeniową objęte
są szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia wskutek
zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia
13. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji – w przypadku ubezpieczenia mienia (dotyczy
majątku trwałego, urządzeń, wyposażenia i sprzętu elektronicznego) w systemie sum stałych
według wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej, nie będzie miała
zastosowania zasada proporcji i z tym związane niedoubezpieczenie.
14. Klauzula - wartości księgowej brutto - w przypadku zadeklarowania przez
Ubezpieczającego do ubezpieczenia środków trwałych w wartości 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 będzie wypłacane do wartości
księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania
stosowana będzie tylko w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej
przez Ubezpieczonego z uwzględnieniem postanowień klauzuli ograniczenia zasady
proporcji
15. Klauzula przewłaszczenia mienia - w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie
składników majątkowych Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest
kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej.
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16. Klauzula automatycznego pokrycia (środki trwałe) – z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że nowo nabyte środki trwałe oraz wzrost
wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji zostają objęte automatyczną
ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na ubezpieczającego.
Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia
wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych
środków trwałych na ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą
lub protokołem zdawczo–odbiorczym. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie
sumy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty przyjęcia danego środka trwałego lub wzrostu
wartości z tytułu inwestycji. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu automatycznego
włączenia do odpowiedzialności nowo przyjętego mienia ograniczona jest do 20 % wartości
łącznej sumy ubezpieczenia. Zgłoszenie do Ubezpieczenia, będzie się odbywało kwartalnie,
tj.
-do dnia 10-go miesiąca następnego po zakończonym kwartale po zawarciu umów
Ubezpieczenia, Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o inwestycjach
zrealizowanych od momentu zawarcia umowy
-do dnia 10-go miesiąca następnego po zakończonym okresie Ubezpieczenia, Ubezpieczający
poinformuje Ubezpieczyciela o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w okresie
Ubezpieczenia.
Rozliczenie składki nastąpi wg zasady pro rata za każdy dzień ochrony przyjmując za rok
365 dni.
17. Klauzula rozliczenia składki - wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej
umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą
proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na
mocy klauzuli automatycznego pokrycia z zastrzeżeniem zgodnym z art. 816 Kodeksu
Cywilnego.
18. Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna:
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia
powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa
się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia,
powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji
prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu
napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
3. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że
mienie zostało zabezpieczone przez zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
wymaganych przez producenta sprzętu lub wymaganych na podstawie ogólnie
obowiązujących przepisów.
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju
wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;
Limit: 100.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
wyczerpywany
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2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM,
RABUNKU I WANDALIZMU
OKRES UBEZPIECZENIA 06.01.2012-05.01.2013
Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co następujące ryzyka i koszty:
Za szkody spowodowane przez:
1) kradzież z włamaniem - uważa się:
a) zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po
usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia
kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku
rabunku,
b) zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem,
jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia,
2) rabunek - uważa się zabór ubezpieczonego mienia:
a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego
zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do
nieprzytomności lub bezbronności - dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego
mienia,
b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego
użycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź
pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją
do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi.
3) wandalizm - za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia,
spowodowane przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w sposób określony w pkt. 1 i
2.
4) koszty naprawy zabezpieczeń – Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w następstwie
kradzieży lub próby kradzieży mienia lub rabunku polegającego na zniszczeniu lub uszkodzeniu
urządzeń zabezpieczających, alarmowych, zamków, drzwi, żaluzji, rolet, krat, kas pancernych,
ścian, stropów
Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia
I. Maszyny, urządzenia, wyposażenie w
tym sprzęt elektroniczny, sprzęt medyczny
II. Środki obrotowe
III. Wandalizm
IV. Gotówka od kradzieży z włamaniem w
lokalu
V. Gotówka od rabunku w lokalu

System ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Pierwsze ryzyko

50.000,00 zł

Pierwsze ryzyko
Pierwsze ryzyko

10.000,00 zł
10.000,00 zł

Pierwsze ryzyko

4.000,00 zł

Pierwsze ryzyko

4.000,00 zł
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VI. Gotówka w transporcie

Pierwsze ryzyko

50.000,00 zł

VII. Koszty naprawy zabezpieczeń

Pierwsze ryzyko

5.000,00zł.

Franszyza integralna: 200,00 zł,
Franszyza redukcyjna / udział własny: brak
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
Uwaga :
Maksymalna kwota gotówki podlegająca transportowi: 50.000 zł
Przeciętna wartość transportowanej gotówki: 50.000 zł
Częstotliwość transportów :raz w miesiącu
Sposób wykonywania transportu : pojazdem służbowym
Sposób konwojowania gotówki: kasjer i osoba towarzysząca
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.

3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH
RYZYK
OKRES UBEZPIECZENIA 06.01.2012-05.01.2013
Zakres ubezpieczenia:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i
niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego. W szczególności
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

działania pracowników (w szczególności niewłaściwe używanie, nieostrożność, zaniedbanie,
błąd w obsłudze),
działania ognia (w tym również dymu i sadzy), eksplozji, implozji, upadku statku
powietrznego,
działania wody, w szczególności burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych,
deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, cieczy w innej postaci, zalania wodą z urządzeń
wodno-kanalizacyjnych,
wiatru, lawiny, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi,
kradzieży z włamaniem, rabunku,
celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie,
wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się po
okresie gwarancji (rękojmi),
zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów
prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci),
bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk
pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp.,
akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi umową
ubezpieczenia.
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•
•
•
•

zabezpieczenia mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia szkodą,
akcji ratowniczej mającej na celu ograniczenie rozmiaru szkody,
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne, a także koszty transportu
ekspresowego sprzętu i części na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przejazdów
techników i ekspertów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochrona obejmuje:
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego teren RP:
Do ubezpieczenia nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie
mediów (gazu, elektryczności itp.) Mienie ubezpieczone jest również w trakcie transportu
wewnątrzzakładowego. w obrębie jednej lokalizacji

Przedmiot i suma
ubezpieczenia:

przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt komputerowy stacjonarny i
przenośny oraz sprzęt medyczny
Suma ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia
Typ wartości
(z VAT)

1.Stacjonarny sprzęt komputerowy

Ksiegowa brutto

2.Przenośny sprzęt komputerowy

Księgowa brutto

3. Stacjonarny elektroniczny sprzęt
medyczny

Księgowa brutto
Razem

362.263,50 zł
8.548,30 zł
5.603.448,99 zł
5.974.260,79 zł

Maksymalny udział własny: 5% wart. odszkodowania nie mniej niż 500,00 zł
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
Postanowienia dodatkowe:
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia (automatyczne ubezpieczenie nowych
inwestycji, klauzula inwestycyjna)
1. Ustala się, że:
- nowo nabyte środki trwałe,
- wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte
automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na
Ubezpieczającego. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc
ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z
posiadaniem nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone
dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac
budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni
po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy
niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 15% wartości łącznej sumy
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ubezpieczenia.
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w
klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach
ubezpieczenia. Analogiczne zasady obowiązują, jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna suma
ubezpieczenia nowo nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli limit.
5. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30
dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia w oparciu o następującą formułę: ½ przyjętej stawki
rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w rocznym okresie.
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu
wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź ze złomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki
na zasadach analogicznych

4. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
OKRES UBEZPIECZENIA 06.01.2012-05.01.2013
A. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Zakres ubezpieczenia: zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007r. w
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy
udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej(Dziennik Ustaw Nr 3 z dnia 9 stycznia 2008r., poz. 10)
Suma gwarancyjna (minimalna) ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem - równowartość w
złotych wynosi:
46.500 euro na jedno zdarzenie
275.000 euro na wszystkie zdarzenia

B. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU
PROWADZONEJ PRZEZ SZPITAL DZIAŁALNOŚCI I Z TYTUŁU POSIADANEGO
MIENIA
Odpowiedzialność cywilna Zakładu Opieki Zdrowotnej (delikt + kontrakt) z tytułu prowadzonej
działalności, posiadania i użytkowania mienia (w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, które nie
podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy
udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej).
Suma gwarancyjna: 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczenia obejmuje także przy uwzględnieniu minimalnych limitów:
1. rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę ponad sumę
gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy
udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych
świadczeń. Pod limit w ramach sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia – 100.000, 00
zł.
2. rozszerzenie zakresu ochrony o szkody wyrządzone w skutek przeniesienia choroby zakaźnej (w
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

tym HIV, WZW – żółtaczka, gronkowiec oraz inne zgodne z ustawą o chorobach zakaźnych i
zakażeniach). Pod limit w ramach sumy gwarancyjnej – 200.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia (wykaz chorób zakaźnych zgodnie z załącznikami do ustawy
z dnia 6 września 2001 o chorobach zakaźnych i zakażeniach – Dz.U. z 2001 r. nr 126 poz.1384)
szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczającego/ubezpieczonego
czynności o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych
z zarządzaniem jednostką służby zdrowia – reżim deliktowy. Pod limit w ramach sumy
gwarancyjnej – 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa
wypadków przy pracy. Pod limit w ramach sumy gwarancyjnej – 100.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia.
szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z udzieleniem
świadczeń zdrowotnych. Pod limit w ramach sumy gwarancyjnej 5.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia.
szkody powstałe w mieniu osób trzecich w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w ramach sumy
gwarancyjnej. Pod limit w ramach sumy gwarancyjnej – 50.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia.
szkody spowodowane wadą dostarczanych towarów (środków i materiałów medycznych). Pod
limit w ramach sumy gwarancyjnej – 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
szkody będącej następstwem pobrania, przechowania lub przeszczepiania narządów, komórek
lub tkanek ludzkich w tym krwi bądź preparatów krwiopochodnych (w trakcie przetoczenia). Pod
limit w ramach sumy gwarancyjnej – 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
szkody wyrządzone przez podwykonawców szpitala , w tym osoby zatrudnione w oparciu o
umowy inne niż umowa o pracę. Pod limit w ramach sumy gwarancyjnej – 100.000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia.

W zakresie szkód wyrządzonych osobom, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w
sytuacji, kiedy staną się pacjentami ZOZ oraz wyrządzone osobom bliskim osób, za które
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność - w sytuacji, kiedy staną się pacjentami ZOZ, Wykonawca
odpowiada w ramach ogólnych warunków ubezpieczenia.
Postanowienia dodatkowe.
Ochroną objęta ma zostać odpowiedzialność cywilna z tytułu roszczeń dotyczących szkód
powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani
(uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia, przy czym
przez pojęcie:
1. szkody osobowej to szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
2. szkody rzeczowej to szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym
także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata,
zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;
Franszyza integralna: 200,00 zł,
Franszyza redukcyjna w OC pracodawcy – wysokość świadczenia wypłaconego poszkodowanym
pracownikom na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z
tytułu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz.U. z dnia 28 listopada 2002r.)
Udział własny w wysokości 5% w każdej szkodzie osobowej i rzeczowej.
Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań w ostatnich 5 latach: podano w załączniku nr 4
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Załącznik nr 4 INFORMACJA O SZKODOWOŚCI:
Liczba
Rezerwa Wartość Wartość
wypłaty odmów
szkód/
odmów
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
02191/4
OC
20090
136668
0
0
świadczeniodawcy 05-21
opieki zdrowotnej
083/07
OC
lekarzy, 20081
0
0
30000
farmac.,
pers. 05-15
służb. zdrowia
083/07
OC
lekarzy, 20081
0
0
10000
farmac.,
pers. 01-06
służb. Zdrowia
083/07
OC
lekarzy, 20081
0
0
20000
farmac.,
pers. 01-06
służb. Zdrowia
1
0
C0033604 OC
lekarzy, 20070
1354
farmac.,
pers. 01-14
służb. zdrowia
1
0
C0033879 OC
lekarzy, 20070
36690
farmac.,
pers. 07-14
służb. zdrowia
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
0832/07
Sprzęt
20081
0 44432,45
0
elektroniczny
12-04
0832/07
Sprzęt
20081
0 9500,00
0
elektroniczny
12-04
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
W okresie ostatnich 3 lat nie było szkód
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
W okresie ostatnich 3 lat nie było szkód
Nr polisy

Grupa

Data
szkody
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Przyczyna

Zakażenie
gronkowcem
Błąd
zabiegowy
Inne
ginekologia
Inne
–
ginekologia
Brak danych

Brak danych

Przepięcie
Przepięcie

Załącznik Nr 5 Projekt umowy generalnej

UMOWA GENERALNA nr …………………….
zawarta w dniu …………………………………. r. w Sokołowie Podlaskim pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim wpisanym do
KRS pod nr 0000035422 w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w
Warszawie, mającym siedzibę: 08-300 Sokołów Podlaski ul.Ks.J. Bosko 5 NIP: 823-14-22-165,
REGON: 000306779, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez: Krzysztofa Lubińskiego – Dyrektora
a firmą: …………………………………………………………………………………………………
wpisaną
do
………………………………….
pod
nr
…………………………………………………...
mającą
siedzibę:
…………………………………… NIP: …………………………., REGON: …………………….,
zwaną dalej Ubezpieczycielem, w imieniu której działa:
1.............................................................................................................................
2…………………………………………………………………………………………..
§1
1. W ramach niniejszej umowy Ubezpieczyciel zobowiązuje się do ubezpieczenia Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w zakresie ubezpieczeń i na
warunkach wyszczególnionych w załączniku nr 3 do SIWZ .
SIWZ wraz z ofertą Ubezpieczyciela stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór Ubezpieczyciela dokonany w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
3. Umowa obowiązuje w okresie od dnia 6 stycznia 2012r. do 5 stycznia 2013r.
4. Umowa zawarta zostaje na czas określony. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5.Wartość przedmiotu zamówienia brutto wynosi: ……………….. zł
(słownie:
…………………………………… zł.), którą stanowi łączna wartość składki za ubezpieczenia objęte
niniejszą umową w okresie jej obowiązywania.
6. W kwocie wymienionej w ust. 5 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją umów
ubezpieczenia ponoszone przez Ubezpieczyciela.
7.Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty ubezpieczeniowe zawartych ubezpieczeń
wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ.
§2
1. Składki za ubezpieczenia płatne w 6-ciu równych ratach w terminach:
I rata
– 31.01.2012
II rata
– 31.03.2012
III rata
– 31.05.2012
IV rata
– 31.07.2012
V rata
– 31.09.2012
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VI rata

– 31.11.2012

2. Należność będzie przekazywana na konto Ubezpieczyciela w Banku .................nr rachunku
....................................................................................................................................................
§3
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Ubezpieczyciel może żądać wyłącznie opłacenia składki za okres udzielonej
Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej.
§4
1. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty
otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia
odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe,
świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia
ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w p 1.
§5
Ubezpieczyciel zobowiązuje się nie przekazywać bez zgody Zamawiającego swojej wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
§6
1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać
polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez Strony
rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
3. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
5. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

ZAMAWIAJĄCY:

UBEZPIECZYCIEL:
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, oświadczam, że:

brak jest podstaw do wykluczenia firmy z postępowania o ubieganie się o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

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

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

miejsce i data

pieczęć i podpis
osoby upoważnionej
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