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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1. Pełna nazwa:
Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy,
2. Dokładny adres siedziby:
ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
3. Telefon / Fax: Tel./fax: (62) 784 55 02,
4. Reprezentacja:
Prezes zarządu: Eunika Adamus
5. Numer NIP – 997-01-28-656
6. Numer Regon – 100540800
7. Strona internetowa - www.pcm-nzoz-wieruszow.pl
8. Adres email – zp@pcm-nzoz-wieruszow.pl
Postępowanie prowadzone przy udziale brokera PWS Konstanta SA wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000073190.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ), zwanej dalej Ustawą PZP.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
Ustawy PZP. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zakwalifikowane zostało do usług i
prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia pojazdów
dla
Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie o wspólnym
Słowniku Zamówienia (CPV): 66510000 – 8 Usługi ubezpieczeniowe.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje
a) Ubezpieczenie obowiązkowe OC komunikacyjne
b) Ubezpieczenie autocasco
c) Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ
2.Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być
wykorzystane
w
innym
celu
ani
udostępniane
osobom
trzecim
nieuczestniczącym
w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu
i przygotowania oferty.
3. Składki ubezpieczeniowe obwiązywać będą przez cały okres trwania umowy
rewaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen od towarów i usług ogłoszonym przez GUS.

i nie będą

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany
termin
realizacji
zamówienia
obejmuje
okres
ubezpieczenia
od 20.08.2013 do 19.08.2014. Okresy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów, dla których okresy
ubezpieczeń rozpoczynają się po dniu 20.08.2013 zgodnie z wykazem pojazdów – załącznik nr 8 do
SIWZ.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania – w celu potwierdzenia tego warunku Zamawiający wymaga
przedłożenia zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej co najmniej
w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na
podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi
działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do
reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i
nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia (wraz z przytoczeniem podstawy prawnej) na
podjęcie działalności gospodarczej w zakresie działalności wymaganej przez Zamawiającego,
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b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu należy
potwierdzić w oświadczeniu- Załącznik nr 2.
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu należy potwierdzić w
oświadczeniu- Załącznik nr 2.
1.2.) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których
mowa w art.24 ust. 1 Ustawy Pzp. - Spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu należy
potwierdzić w oświadczeniu- Załącznik nr 3
2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, 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 przypadku
korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu na
termin składania ofert, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę „ spełnia
– nie spełnia„ w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w
rozdziale VI ust. 1 oraz ust. 2 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 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Pzp.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 Ustawy.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYKAZUJĄCE BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCY
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać:
1.1.
oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 Ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;
1.2.zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej co
najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane
na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca
prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego
do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie
i
nie
jest
konieczne
posiadanie
przez
niego
zezwolenia
(
wraz
z przytoczeniem podstawy prawnej) na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie działalności
wymaganej przez Zamawiającego,;
1.3. posiadania wiedzy i doświadczenia Spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu
należy potwierdzić w oświadczeniu- Załącznik nr 2.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający wymaga
przedłożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, tj.:
2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp - wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, 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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp,
2.3. oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej- zgodnie z wymogami art.26 ust.2d
Prawa Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z póź. zm.) – wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1 oraz w ust. 2 pkt. 2.1 i 2.3 niniejszego rozdziału,
należy złożyć w formie oryginału. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1 może być złożone
przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, lub podpisuje je upełnomocniony przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik. Natomiast w
przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2
pkt. 2.1 i 2.3 niniejszego rozdziału składa każdy Wykonawca.
Dokument, o którym mowa w ust. 2 od pkt. 2.2, należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii
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poświadczonej - za zgodność z oryginałem – przez Wykonawcę! Poświadczenie zgodności kopii
dokumentu z oryginałem przez Wykonawcę ma być opatrzone imienną pieczątką i własnoręcznym
podpisem osoby upoważnionej, i napisem: „za zgodność z oryginałem”.
4. Zamawiający będzie wymagał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczone przez Wykonawcę.
6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert ( zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009r.) z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń -zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI SIWZ ust. 2:
1) pkt. 2.2 – 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.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 ppkt. 1 litera a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 7 ppkt. 1 litera b,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
( możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę
cywilną ) żaden z Wykonawców ( oddzielnie) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia w
ofercie oświadczeń i dokumentów wymaganych w rozdz. VI ust. 2 SIWZ.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty
umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę ). Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku Konsorcjum do oferty
musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Notariusza. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców).
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Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum.
Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji niniejszego zmówienia z udziałem Podwykonawców,
ale w tym przypadku Wykonawca w złożonej ofercie w części A formularza ofertowego wskaże część
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom/nazwa podwykonawcy/.

VII. INFOROMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Wyjaśnienia dotyczące
SIWZ udzielane będą, z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Ustawy PZP, pisemnie, za
pomocą faksu bądź drogą elektroniczną. Odpowiedzi na zapytania będą umieszczane na stronie
internetowej www.pcm-nzoz-wieruszow.pl oraz rozesłane pocztą lub faksem wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Każda strona, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem
terminu.
2.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1.
2.

w zakresie procedury przetargowej:
Pani Barbara Sawicka, tel. 062/ 78-45-509 w godz. urzędowania: 8.00- 15.00
w zakresie przedmiotu przetargu:
Pani Barbara Sawicka, tel. 062/ 78-45-509 w godz. urzędowania: 8.00- 15.00
Zbigniew Nowak
- Broker ubezpieczeniowy

Pytania dotyczące SIWZ można kierować na nr faksu - Tel./fax: (62) 784 55 02
lub drogą elektroniczną na adres email – zp@pcm-nzoz-wieruszow.pl
z określeniem postępowania, którego dotyczą. Odpowiedzi na zapytania należy traktować jako
integralną część SIWZ.

VIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 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.
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 uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ. Ponadto Zamawiający zamieści zmianę SIWZ na stronie internetowej na
której SIWZ jest udostępniona.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny czas na wprowadzanie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz umieści tę informację na stronie
internetowej, na której SIWZ jest udostępniona.
5. Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami wyjaśniającego treść niniejszej SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

X.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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3. Termin związania ofertą może zostać przedłużony z zachowaniem zasad określonych w art. 85 ust.
2 Ustawy PZP.

XI. 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.
2. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:
a/ wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy formularz zgodny co do treści z formularzem „Formularz Oferty”
stanowiącym Załącznik nr 1.
b/ dokumenty i oświadczenia wymagane w rozdziale VI ust. 1 oraz w ust. 2 SIWZ,
c/ pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
d/ ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk,
e/ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - stosowne
pełnomocnictwo dla pełnomocnika Wykonawców.
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 zmiany do oferty przetargowej lub załączników bez zgody
Zamawiającego, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z 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, na maszynie, komputerze
lub nieścieralnym atramentem. Dokument sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z jego
tłumaczeniem na język polski poświadczonym 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 pieczątką 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 lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były wpięte do teczek, zbindowane lub spięte
wąsami we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. Ponadto prosimy nie
stosować spinaczy ani zszywek.
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 Pzp.

XII. FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście w zaklejonej,
nienaruszonej kopercie / opakowaniu / oznakowanej w następujący sposób:
„Oferta na : Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia pojazdów dla Powiatowego
Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy”
– znak sprawy: 2/2013/PCM
NIE OTWIERAĆ przed dniem: 07.08.2013 r. godz. 12:30,
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Uwaga!: Koperta powinna być oznaczona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, by umożliwić
zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie!

XIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat
PCM Sp. z o.o, ( budynek
administracji) do dnia 12.08.2013 r. do godz. 12:00 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do
15:00).
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.08.2013 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego pokój
prezesa ( budynek administracji).
3. 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.
4. Wykonawcy swoje oferty mogą także przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem, że
wpłyną one bezpośrednio do sekretariatu Szpitala –I piętro pokój nr A1 w wymaganym terminie. W
przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek organizacyjnych, mogą zostać z tego
powodu nie zarejestrowane w wyznaczonym czasie. Zamawiający na podstawie art. 84 ust. 2 Ustawy
Prawo zamówień publicznych niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
5. 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.
6. Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, pod którym
zarejestrowano jego ofertę.

XIV. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki 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 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.

XV. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOB OCENY OFERT.
1.W formularzu zgodnym, co do treści z formularzem „FORMULARZ OFERTY” stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ, należy podać cenę brutto. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującą istotnych zmian w treści
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 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.
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych.
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4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty.
5. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena – 100 %
Kryterium cena – w ramach tego kryterium oceniana będzie cena brutto podana przez Wykonawcę w
ofercie. 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
.................................................................
cena brutto oferty badanej

x 100 %

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.
6. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę z najwyższą liczbą punktów czyli z najniższą
ceną brutto, spełniającą wszystkie warunki udziału niniejszego postępowania.

XVI.
INFORMACJE
ZAMÓWIENIE

DOTYCZĄCE

WALUTY

W

JAKIEJ

BĘDZIE

ROZLICZANE

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

XVII.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom określonym w
ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie
uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu i
określonych w SIWZ.
2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia.
3. Umowa podpisana będzie na warunkach przyjętej oferty oraz warunkach określonych
w niniejszej SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania o których mowa w art.93 ust.1 (z
zastrzeżeniem art. art. 93 ust. 1 w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy.)

XVIII FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy ( firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także 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,
- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego będzie wymagał
przedłożenia przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 mcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższe dokumenty należy przedłożyć w celu ustalenia
czy
osoba
podpisująca
umowę
jest
uprawniona
do
reprezentowania
Wykonawcy.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana
Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego „umowy
regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia
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publicznego” Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
4. Zamawiający nie przewiduje innych formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, ale w przypadku
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu w szczególności kosztów przygotowania oferty.

XIX.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
W postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje.

XX. UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXI OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIII ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do złożonej w
postępowaniu oferty, w przypadku:
1. zmiany przepisów prawa lub istotnych z uwagi na charakter działalności dla Zamawiającego
stosunków umownych, obligujących go do posiadania innego rodzaju ubezpieczenia niż
przewidziane w umowie i w związku z tą zmiana któregokolwiek ubezpieczenia będącego
przedmiotem niniejszego zamówienia staje się w części lub całości bezprzedmiotowe,
2. w każdej sytuacji, gdy taka zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego.

XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz którzy ponieśli
lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania wyłącznie wobec czynności określonych w
art. 180 ust. 2 pkt. 2, 3, i 4.
3. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 2, ust. 3
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapozna się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Szczegółowe warunki na temat postępowania odwoławczego znajduje się w Dziale VI Rozdział 2
Ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113
poz. 759 z późn. zm. /.
Uwaga: W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy Ustawy z
dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z
poźn. zm./ przepisy wykonawcze do Ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego.
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłany za zaliczeniem pocztowym (koszt druku: 24,00 zł.
netto + VAT).

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie – 2/2013/PCM
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa Załącznika – nr załącznika
Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ
Przedmiot zamówienia - Załącznika nr 5 do SIWZ
Informacje o zamawiającym – Załącznik nr 6 do SIWZ
Wzór umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykaz pojazdów – Załącznik nr 8 do SIWZ

Zatwierdził:
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Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie – 2/2013/PCM
© PWS Konstanta S.A.

10

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Oferty
FORMULARZ OFERTY
Oznaczenie Wykonawcy – pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

Działając w imieniu wymienionego/ych powyżej Wykonawcy/ów oferujemy realizację na rzecz
Zamawiającego zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia pojazdów
dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie na okres od
20.08.2013 r. do 19.08.2014 r. proponując składkę ubezpieczeniową ustaloną zgodnie z wymogami
opracowanej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) i
określoną w części szczegółowej Formularza Oferty.
W przypadku wybrania

naszej oferty umowy ubezpieczenia zostaną zawarte na warunkach

określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. W pozostałych kwestiach
proponujemy, aby miały zastosowanie Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia załączone do
oferty. Jeżeli załączone Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia odbiegają od warunków
ubezpieczenia określonych w SIWZ lub są z nimi sprzeczne, za wiążące uznajemy warunki określone w
SIWZ w zakresie w jakim nie ograniczają ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do tych warunków.
Jednocześnie

zobowiązujemy

się

uwzględnić

w

zawartych

umowach

postanowienia

klauzul

dodatkowych wymaganych w SIWZ dla poszczególnych ubezpieczeń.
Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 30 dni od momentu upływu terminu do składania
ofert.

……….……………………………………………………………………………………….
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
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FORMULARZ OFERTY
CZĘŚĆ A - WYKONAWCA
Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy/ów
Pełna nazwa Wykonawcy/ów z podaniem adresu

Lider konsorcjum (dotyczy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Kontakt tel./fax.

Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy tel./fax., stanowisko służbowe

W przypadku realizacji przedmiotu zmówienia z udziałem Podwykonawców, należy wskazać, które
części zamówienia, zostaną powierzone Podwykonawcom ( nazwa podwykonawcy, część zamówienia):

……….……………………………………………………………………………………….
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

CZĘŚĆ B – ZAKRES OFERTY
W ramach niniejszego postępowania składamy ofertę ubezpieczenia na:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
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a) Ubezpieczenie obowiązkowe OC komunikacyjne
b) Ubezpieczenie autocasco
c) Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
CZĘŚĆ C – TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
termin
realizacji
zamówienia
wynosi
12
miesięcy
i
obejmuje
okres
ubezpieczenia
od 20.08.2013 do 19.08.2014. Okresy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów, dla których okresy
ubezpieczeń rozpoczynają się po dniu 20.08.2013 zgodnie z wykazem pojazdów – załącznik nr 8 do
SIWZ.
CZĘŚĆ D– TERMINY PŁATNOŚCI SKŁADKI:
Składka płatna w 4 ratach. Dla poszczególnych pojazdów wg okresów ubezpieczeń :
I rata – 14 dni od daty wystawienia polisy
II rata – po trzech miesiącach od daty początku ochrony ubezpieczeniowej
III rata – po sześciu miesiącach od daty początku ochrony ubezpieczeniowej
IV rata – po dziewięciu miesiącach od daty początku ochrony ubezpieczeniowej
CZĘŚĆ E – CENA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:
Łączna cena realizacji zamówienia w całym okresie ubezpieczenia za:
a) Ubezpieczenie obowiązkowe OC komunikacyjne
b) Ubezpieczenie autocasco
c) Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
stanowi sumę kwot określonych:
a) w pkt. 3 Załącznika nr 1 do Formularza Oferty,
b) w pkt. 3 Załącznika nr 2 do Formularza Oferty,
c)

w pkt. 3 Załącznika nr 3 do Formularza Oferty,

i wynosi:
…………………………zł…………gr.

słownie:
………………………………………………………………………………………………złotych………………groszy

CZĘŚĆ F – ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA OFERTY
Załącznikami do niniejszego Formularza są:
Załącznik nr 1 – Informacje dotyczące ubezpieczenia obowiązkowego OC komunikacyjnego,
Załącznik nr 2 – Informacje dotyczące ubezpieczenia autocasco,
Załącznik nr 3 – Informacje dotyczące ubezpieczenia NNW Kierowcy i pasażerów
Załącznik nr 4- Aktualny odpis z właściwego rejestru np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
Załącznik nr 5 – Kopia zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w
zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia, lub gdy na podstawie odrębnych przepisów zezwolenie
nie jest wymagane, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania
wykonawcy, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest
konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej;
Załącznik nr 6 – Oryginał lub poświadczona przez Notariusza za zgodność z oryginałem kopia
dokumentów, z których wynika umocowanie do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy;
Załącznik nr 7 – oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 22 ustawy PZP
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie – 2/2013/PCM
© PWS Konstanta S.A.

13

Załącznik nr 8 Oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia z

postępowania o udzielenie

zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy PZP
Załącznik nr 9 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 10– Ogólne warunki ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie do poszczególnych
ubezpieczeń;
Załącznik nr 11 i dalsze – ……………………………………………………………………………………………………………

……….…….………………………………………………………………………………
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
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ZAŁĄCZNIK NR 1
(do Formularza Oferty )

Informacje dotyczące ubezpieczenia OC obowiązkowego posiadaczy pojazdów mechanicznych

1.Podstawa zawarcia ubezpieczenia (podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie):
Aktualnie obowiązująca ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

2. Składki za ubezpieczenia OC ppm dla poszczególnych pojazdów:

marka I TYP

RODZAJ

rok
produkcji

okres
ubezpieczenia OC

1 EWE 99FR

MERCEDES
SPRINTER

Specjalny
sanitarny

2008

od 22.04.2014
do 21.04.2015

2 EWE K998

MERCEDES

Specjalny
sanitarny

2002

od 21.08.2013
do 20.08.2014

3 EWE U303

RENAULT KANGO

Specjalny
sanitarny

2004

od 21.03.2014
do 20.03.2015

4 EWE 99GS

RENAULT
MEGANE

Osobowy

2006

od 30.12.2013
do 29.12.2014

5 EWE G204

OPEL ASTRA
Classic Kombi

Osobowy

1999

od 29.12.2013
do 28.12.2014

6 EWE 99LC

MERCEDES-BENZ
SPRINTER

Specjalny
sanitarny

2012

od 20.08.2013
do 19.08.2014

lp

nr rej

Składka OC
za 12 miesięcy

3.Składka za 12-miesięczny okres ubezpieczenia wynosi:

…………………………zł…………gr

słownie:…………………………….…………………………………………………..złotych……….groszy

……………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2
(do Formularza Oferty )
Informacje dotyczące ubezpieczenia autocasco pojazdów

1.Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków ubezpieczenia i
datę uchwalenia/wejścia w życie)
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Składki za ubezpieczenia autocasco dla poszczególnych pojazdów:

lp nr rej

marka I TYP

MERCEDES
SPRINTER
MERCEDES6 EWE 99LC BENZ
SPRINTER
1 EWE 99FR

RODZAJ

proponowana
okres ubezpieczenia
suma
AC
ubezpieczenia

Specjalny
sanitarny

98 954,00 zł

od 22.04.2014
do 21.04.2015

Specjalny
sanitarny

247 974,00 zł

od 20.08.2013
do 19.08.2014

Składka AC
Za okres 12
miesięcy

3.Składka za 12-miesięczny okres ubezpieczenia wynosi:

…………………………zł…………gr

słownie:…………………………….…………………………………………………..złotych……….groszy

……………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
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ZAŁĄCZNIK NR 3
(do Formularza Oferty )

Informacje dotyczące ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów.

1.Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków ubezpieczenia i
datę uchwalenia/wejścia w życie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Składki za ubezpieczenia kierowcy i pasażerów dla poszczególnych pojazdów:

marka I TYP

RODZAJ

rok
produkcji

okres
ubezpieczenia
NNW

1 EWE 99FR

MERCEDES
SPRINTER

Specjalny
sanitarny

2008

od 22.04.2014
do 21.04.2015

2 EWE K998

MERCEDES

Specjalny
sanitarny

2002

od 21.08.2013
do 20.08.2014

3 EWE U303

RENAULT KANGO

Specjalny
sanitarny

2004

od 21.03.2014
do 20.03.2015

4 EWE 99GS

RENAULT
MEGANE

Osobowy

2006

od 30.12.2013
do 29.12.2014

5 EWE G204

OPEL ASTRA
Classic Kombi

Osobowy

1999

od 29.12.2013
do 28.12.2014

6 EWE 99LC

MERCEDES-BENZ
SPRINTER

Specjalny
sanitarny

2012

od 20.08.2013
do 19.08.2014

lp

nr rej

Składka NNW
za 12 miesięcy

3.Składka za 12-miesięczny okres ubezpieczenia wynosi:

…………………………zł…………gr

słownie:…………………………….…………………………………………………..złotych……….groszy

……………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy/ów

OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Dz. U z 2010 r., Nr 113 poz.
759 z późn. zmianami).

My niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy
(firmy)
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

OŚWIADCZAMY, ŻE:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. w szczególności:
a. jesteśmy uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie
odrębnych przepisów,
b. prowadzimy działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003
roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151),
co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia,
2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj.: jesteśmy w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką
reakcję w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację oraz dysponują
odpowiednim zapleczem personalnym.
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację
zamówienia, tj. w szczególności:
a. posiadamy, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności
ubezpieczeniowej, na dzień 30.12.2012 roku wskaźnik pokrycia rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100%,
b. posiadamy, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności
ubezpieczeniowej, na dzień 30.12.2012 roku wskaźnik pokrycia marginesu
wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%.

……………………………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy/ów o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania
OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy
(firmy)
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

OŚWIADCZAMY, ŻE:
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn.
zmianami).

……………………………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy
(firmy)
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

OŚWIADCZAMY, ŻE:
1) nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 33 z późniejszymi zmianami)*,
2) należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 33 z późniejszymi zmianami) i w związku
z powyższym, poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej*
Lp.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Miejscowość, .................................., dnia ................ 2013r
…………………………………………………………………
Podpis i pieczątka osoby(osób) upoważnionej
do występowania w imieniu
Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia-po zmianach

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARUNKI UBEZPIECZENIA
Zakres ubezpieczenia:
a) Ubezpieczenie obowiązkowe OC komunikacyjne
b) Ubezpieczenie autocasco
c) Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
Podstawowe dane pojazdów znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ
I WARUNKI WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JAKIE
MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY
1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Okresy realizacji 12 miesięcy: od 20.08.2013 do 19.08.2014,
dla pojazdów których okresy ubezpieczeń rozpoczynają się po dniu 20.12.2013r. okresy ubezpieczenia
na 12 miesięcy – wg okresów wskazanych w załączniku nr 8 – wykaz pojazdów.
2. PŁATNOŚĆ SKŁADKI
a) Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci równych 4 rat, płatnych co trzy miesiące.
Dla poszczególnych pojazdów wg okresów ubezpieczeń :
I rata – 14 dni od daty wystawienia polisy
II rata – po trzech miesiącach od daty początku ochrony ubezpieczeniowej
III rata – po sześciu miesiącach od daty początku ochrony ubezpieczeniowej
IV rata – po dziewięciu miesiącach od daty początku ochrony ubezpieczeniowej
b) W przypadkach gdy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej
pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty
składki lub jej pierwszej raty w terminie, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez
Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczyciel zobowiązany
jest wyznaczyć na piśmie dodatkowy, co najmniej 7 dniowy, termin do zapłaty. W przypadku nie
dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel
może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
3. CZYNNIK PODATKOWY
Jeżeli suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT to odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT,
o ile Ubezpieczający nie odlicza podatku VAT.
4. WARUNKI UBEZPIECZENIA
Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte w oparciu o zapisy zawarte w SIWZ i załącznikach oraz
o ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeń. Zapisy zawarte w SIWZ
i załącznikach mają pierwszeństwo przed zapisami ogólnych i szczególnych warunków
ubezpieczenia w zakresie w jakim nie ograniczają zakresu ochrony w stosunku do tych warunków.
5. WARUNKI ZASTOSOWANIA KLAUZUL DODATKOWYCH
a) Treść umowy ubezpieczenia stanowią również klauzule o treści podanej przy poszczególnych
rodzajach ubezpieczeń, pod warunkiem, że ich postanowienia są korzystniejsze dla
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego, niż zapisy Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub postanowienia umowy
ubezpieczenia w pozostałej części oraz nie zawężają odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
b) W przypadku, w którym niemożliwa jest ocena, czy warunek, o którym mowa w pkt. a) został
spełniony, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub poszkodowany jest uprawniony do dokonania wyboru
pomiędzy treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy
ubezpieczenia, postanowieniami umowy ubezpieczenia w pozostałej części, a treścią klauzul.
c) W przypadku, w którym poniższe klauzule spełniają warunek, o którym mowa w pkt. a) jedynie
co do części swojej treści, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia. W pozostałym zakresie
obowiązują zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy
ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia w pozostałej części, które nie są z nimi
sprzeczne.
6. UBEZPIECZAJĄCY:
Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., NZOZ Szpital Powiatowy
ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
7. UBEZPIECZONY:
Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., NZOZ Szpital Powiatowy
ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
II UBEZPIECZANE RYZYKA
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1. UBEZPIECZENIE OC KOMUNIKCYJNE
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA:
OC obowiązkowe - wszystkie pojazdy – wg wykazu pojazdów w załącznika nr 8 - zgodnie z aktualnie
obowiązującą ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Zakres terytorialny: RP i Kraje Unii Europejskiej
1.2. SUMA GWARANCYJNA : minimalna zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych.
1..3. KLAUZULE DODATKOWE:
a)
Automatycznego pokrycia: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że każdy nowo zakupiony pojazd będzie
automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie OC od momentu zarejestrowania na
Ubezpieczającego, na warunkach obowiązujących dla pojazdów tego typu w roku
ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest pisemne powiadomienie
ubezpieczyciela przez Ubezpieczającego lub brokera najpóźniej w dniu rejestracji. W razie
braku takiego zgłoszenia w w/w terminie, pojazd ten zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową
od momentu dokonania takiego zgłoszenia. Za pisemne powiadomienie przyjmuje się również
pismo przesłane faksem lub pocztą elektroniczną”.
b)

Prolongaty zapłaty składki: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że niniejsza klauzula dopuszcza prolongatę zapłaty
składki ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni, pod warunkiem złożenia
pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego przed upływem terminu płatności składki
ubezpieczeniowej lub raty składki ; a o 3 (trzy) dni bez składania takiego wniosku . W obu
przypadkach nie będą naliczane odsetki.

c)

Stałych rat składki: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
warunków ubezpieczenia – strony uzgodniły, że we wszystkich umowach ubezpieczenia o ile są
opłacane w układzie ratalnym na wysokość rat składki nie będzie miał wpływu fakt, że w
okresie ubezpieczenia wystąpiła już jakakolwiek szkoda

d)

Klauzula przelewu bankowego. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej
uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na
formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego
była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych.

2. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO
2.1 .ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Pełny z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży - obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub jego
wyposażeniu.
Przyjmuje się , że karetki pogotowia są ubezpieczone łącznie ze specjalistyczną zabudowa oraz całym
wyposażeniem medycznym ( nosze, krzesełka itp).
Ubezpieczenie w zakresie podstawowym obejmuje również koszty wykonania napisów na pojazdach .
Limit kosztów na jeden pojazd wynosi 500 zł.
Ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu autocasco obejmuje co najmniej szkody polegające na:
a) uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:
• nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, osobami,
zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu
• działania osób trzecich , w tym również włamania.
b) uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:
• powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego,
huraganu, osuwania lub zapadania ziemi,
• nagłego działania czynnika termicznego pochodzącego z wewnątrz i zewnątrz pojazdu
c) uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia
pomocy medycznej.
d) kradzieży pojazdu ( w tym kradzieży zuchwałej), jego części lub wyposażenia,
e) uszkodzenie pojazdu, w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży.
2.2 ZAKRES TERYTORIALNY: RP.
2.3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – pojazdy z pozycji 1 i 6 wymienione w wykazie pojazdów w
załączniku nr 8.
2.4 SUMY UBEZPIECZENIA: zgodnie z wykazem pojazdów w załączniku nr 8
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Strony ubezpieczenia przyjmują, że suma ubezpieczenia dla ambulansów ze względu na brak
katalogów wartości ustalane są wg wzoru:
suma ubezpieczenia = wartość początkowa ambulansu x (0,8)n
gdzie n – wykładnik potęgowy = liczba lat eksploatacji ambulansu
Jednocześnie ustala się, że sumy ubezpieczenia wszystkich pojazdów są stałe w okresie ubezpieczenia.
Sumy ubezpieczenia i odszkodowania brutto (z podatkiem VAT).
2.5 WARUNKI I KLAUZULE DODATKOWE DO UBEZPIECZENIA AUTOCASCO :
2..5.1 Warunki dodatkowe
•
zniesione udziały własne,
•
franszyza integralna 1% sumy ubezpieczenia ale maksymalnie 300 zł.-lub brak
•
franszyza redukcyjna i udział własny: brak
•
rozliczenie szkód w systemie kosztorys Audatex / wybrany serwis wg wyboru ubezpieczonego
bez stosowania odliczeń amortyzacyjnych,
•
brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania
•
koszty holowania po kolizji oraz parkowania po szkodzie - limit 1000 zł na każdy pojazd , na
jedno zdarzenie bez limitu liczby zdarzeń
2.5.2 Klauzule dodatkowe:
a) Klauzula podatku VAT: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie za naprawę pojazdów będzie
wypłacane na podstawie oryginałów faktur łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, jeśli
Ubezpieczający nie może tego podatku odliczyć. Rozstrzygającym będzie pisemne oświadczenie
złożone przez Ubezpieczającego”;
b) Automatycznego pokrycia: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych
(szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że każdy nowo zakupiony pojazd
będzie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie autocasco od momentu
zarejestrowania na Ubezpieczającego, na warunkach obowiązujących dla pojazdów tego typu w
roku ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest pisemne powiadomienie
ubezpieczyciela przez Ubezpieczającego lub brokera najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.
W razie braku takiego zgłoszenia w w/w terminie, pojazd ten zostaje objęty ochroną
ubezpieczeniową od momentu dokonania takiego zgłoszenia. Za pisemne powiadomienie
przyjmuje się również pismo przesłane faksem lub pocztą elektroniczną”.

c)

Wypowiedzenia umowy: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie opłacenie składki lub raty składki nie
powoduje rozwiązania umowy ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia z powodu
braku opłaty składki lub raty w terminie jej płatności jest możliwe pod warunkiem pisemnego
wezwania Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela do zapłaty i nie otrzymania składki w
terminie 7 (siedmiu)dni, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie złożono dyspozycji realizacji
polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna).”;

d)

Prolongaty zapłaty składki: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że niniejsza klauzula dopuszcza prolongatę zapłaty
składki ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni, pod warunkiem złożenia
pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego przed upływem terminu płatności składki
ubezpieczeniowej lub raty składki ; a o 3 (trzy) dni bez składania takiego wniosku , w obu
przypadkach z wyłączeniem skutków braku opłaty w terminie wprowadzonych przez
standardowe zapisy OWU

e)

Stałych rat składki: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
warunków ubezpieczenia – strony uzgodniły,
że we wszystkich umowach ubezpieczenia o
ile są opłacane w układzie ratalnym na wysokość rat składki nie
będzie miał wpływu fakt,
że w okresie ubezpieczenia wystąpiła już jakakolwiek szkoda

f)

Klauzula przelewu bankowego. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej
uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na
formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego
była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych.
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g)

Klauzula sądu polubownego Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy
ubezpieczenia strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na
sąd polubowny, właściwym będzie sąd powszechny siedziby Ubezpieczającego.

h)

Klauzula rozliczenia składki. Strony umowy postanawiają, iż wszystkie rozliczenia składki
ubezpieczeniowej wynikające z niniejszej umowy, z wyjątkiem rozliczeń wynikających z klauzuli
automatycznego pokrycia, będą rozliczane zgodnie z zasadą pro rata temporis, bez naliczania
dodatkowych kosztów.

3. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
3.1 ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Uszkodzenie ciała lub śmierć kierowcy lub pasażera powstałe w wyniku wypadku w pojeździe oraz
podczas wsiadania i wysiadania.
3.2 SUMA UBEZPIECZENAI: 10.000 zł. na każde miejsce- dla wszystkich pojazdów wg wykazu w
załączniku nr 8.
3.3 KLAUZULE DODATKOWE
Automatycznego pokrycia: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że każdy nowo zakupiony pojazd będzie
automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie NNW od momentu zarejestrowania
na Ubezpieczającego, na warunkach obowiązujących dla pojazdów tego typu w roku
ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest pisemne powiadomienie
ubezpieczyciela przez Ubezpieczającego lub brokera najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. W
razie braku takiego zgłoszenia w w/w terminie, pojazd ten zostaje objęty ochroną
ubezpieczeniową od momentu dokonania takiego zgłoszenia. Za pisemne powiadomienie
przyjmuje się również pismo przesłane faksem lub pocztą elektroniczną
d)

Wypowiedzenia umowy: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie opłacenie składki lub raty składki nie
powoduje rozwiązania umowy ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia z powodu
braku opłaty składki lub raty w terminie jej płatności jest możliwe pod warunkiem pisemnego
wezwania Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela do zapłaty i nie otrzymania składki w
terminie 7 (siedmiu)dni, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie złożono dyspozycji realizacji
polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna).”;

e)

Prolongaty zapłaty składki: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że niniejsza klauzula dopuszcza prolongatę zapłaty
składki ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni, pod warunkiem złożenia
pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego przed upływem terminu płatności składki
ubezpieczeniowej lub raty składki ; a o 3 (trzy) dni bez składania takiego wniosku , w obu
przypadkach z wyłączeniem skutków braku opłaty w terminie wprowadzonych przez
standardowe zapisy OWU

f)

Stałych rat składki: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
warunków ubezpieczenia – strony uzgodniły,
że we wszystkich umowach ubezpieczenia o
ile są opłacane w układzie ratalnym na wysokość rat składki nie
będzie miał wpływu fakt,
że w okresie ubezpieczenia wystąpiła już jakakolwiek szkoda

g)

Klauzula przelewu bankowego. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej
uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na
formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego
była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych.

h)

Klauzula sądu polubownego Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy
ubezpieczenia strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na
sąd polubowny, właściwym będzie sąd powszechny siedziby Ubezpieczającego.

i)

Klauzula rozliczenia składki. Strony umowy postanawiają, iż wszystkie rozliczenia składki
ubezpieczeniowej wynikające z niniejszej umowy, z wyjątkiem rozliczeń wynikających z klauzuli
automatycznego pokrycia, będą rozliczane zgodnie z zasadą pro rata temporis, bez naliczania
dodatkowych kosztów.
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4. Zestawienie szkodowości z ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatowego Centrum
Medycznego Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2010 do teraz wg danych na koniec czerwca 2013
– wg zaświadczeń towarzystw ubezpieczeń
Jednocześnie oświadczamy, że w okresie od 01.07.2013 do dnia ogłoszenia nie wystąpiły szkody z
ubezpieczeń OC, AC, NNW.

rok
2010
2011
2012
2013

Liczba szkód
0
0
0
1

Ubezpieczenia OC ppm
Wypłacone odszkodowania
0
0
0
0

rezerwy
0
0
0
5 000 zł

rok
2010
2011
2012
2013

Liczba szkód
3
0
0
1

Ubezpieczenia autocasco
Wypłacone odszkodowania
9 664,00 zł
0
0
897,00 zł

rezerwy
0
0
0
0

rok
2010
2011
2012
2013

Ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów
Liczba szkód
Wypłacone odszkodowania
0
0
0
0
0
0
0
0

rezerwy
0
0
0
0
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Załącznik Nr 6. do SIWZ – Informacje o zamawiającym

I. INFORMACJE OGÓLNE

KWESTIONARIUSZ UBEZPIECZENIA
Pełna nazwa

:

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy

Adres

:

ul. Warszawska 104

Kod/ Miejscowość

:

98-400 Wieruszów

REGON

:

100540800

NIP
Siedziba główna (adres)

:
:

9970128656
ul. Warszawska 104

Miejsca ubezpieczenia
:
(lokalizacje,
odziały
ubezpieczającego – dokładne
adresy)

1) 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104
Gabinety medycyny szkolnej:
2) 98-400 Wieruszów, ul. Mikołaja Kopernika 2A
3) 98-400 Wieruszów, ul. Teklinowska 27
4) 98-400 Wieruszów, ul. Szkolna 1-3
Ratownictwo medyczne (zespół ratownictwa „P”)
5) 98-420 Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Obrót za rok 2012

13.860.235,83

Planowany obrót na rok
2013:
Liczba zatrudnionych :
Opis
prowadzonej:
działalności:
(dokładny
opis,
proszę
wymienić wszystkie rodzaje
działalności,
które
mają
zostać
objęte
ubezpieczeniem).

14.127.000,00

PKD
:
EKD
:
Nr rejestracji ZOZ
Data rejestracji ZOZ
Data rozpoczęcia działalności
Organ Założycielski

etatów na dzień 01.07.2013r. 97 + 53 osób na umowę o prace i kontrakt
Zakres prowadzonej działalności: udzielanie świadczeń zdrowotnychlecznictwo otwarte i lecznictwo zamknięte (oddziały: pediatryczny, chorób
wewnętrznych), chirurgia 1-go dnia, izba przyjęć, poradnie: chirurgiczna,
ortopedyczna, ginekologiczno-położnicza, diabetologiczna, neurologiczna,
okulistyczna, dermatologiczna, gruźlicy i chorób płuc,
zdrowia
psychicznego, psychologiczna, pracowni: USG, EKG, endoskopii,
diagnostyki obrazowej, fizykoterapii, kinezyterapii, fizjoterapii, poradnia
rehabilitacyjna, gabinet medycyny szkolnej, pielęgniarka epidemiologiczna,
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, hospicjum domowe, kuchnia szpitalna,
administracja
Ratownictwo Medyczne (gabinet lekarza POZ, gabinet pielęgniarki i
położnej środowiskowej, gabinet zabiegowy, zespół transportu sanitarnego,
Zespół ratownictwa medycznego „P”, Zespół ratownictwa medycznego „S”
)
8610 Szpitalnictwo
8610 Szpitalnictwo
Numer KRS:0000309670
04.07.2008r.
od 01-09-2008r.
nie dotyczy

OBOWIĄZUJĄCE W SZPITALU :

PROCEDURY: wszystkie wymagane w szpitalnictwie
SZPITAL POSIADA - AKREDYTACJĘ , ISO : Szpital Posiada Certyfikat Systemu Zarządzania
Jakością wg normy ISO 9001: 2008
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Załącznik Nr 7 do SIWZ – WZÓR UMOWY
Umowa zawarta w dniu ..........2013 roku w Wieruszowie pomiędzy:
Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy, ul. Warszawska 104, 98-400
Wieruszów, NIP – 997-01-28-656, Regon – 100540800
reprezentowanym przez :
- Prezesa zarządu: Eunikę Adamus zwanym dalej „Ubezpieczającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
zwanym dalej „Ubezpieczycielem”
przy udziale brokera ubezpieczeniowego:
PWS Konstanta SA. – Zezwolenie Ministra Finansów nr 516 z dnia 31 marca 1995r.,
potwierdzone decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 25 czerwca
1997
Tryb zawarcia umowy
§1
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. ( Dz. U z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami). w następstwie
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (art. 39 wyżej cytowanej ustawy), nr
1/2013/PCM. ogłoszonego w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień
Publicznych nr ............................... .
§2
1. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Zamówienie
zostanie zrealizowane zgodnie z opisem przedmiotu umowy stanowiącym zał. Nr 5 do
SIWZ, oraz oferty wykonawcy stanowiącej zał. Nr. 2 do umowy.
2. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy są:
a) Ubezpieczenie obowiązkowe OC komunikacyjne
b) Ubezpieczenie autocasco
c) Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
§3
1.Umowa dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 zawarta zostaje na okres
12 miesięcy, od dnia 20.08.2013r. do dnia 19.08.2014r.
Okresy ubezpieczeń pojazdów, dla których okresy ubezpieczeń rozpoczynają się po
20.08.2013 podane są w znaczniku nr 8 do SIWZ
§4
1. Zakres ubezpieczeń zawartych na podstawie Umowy określony jest szczegółowo w
SIWZ wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą miały
zastosowanie postanowienia SIWZ oraz ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczeń.
2. Do niniejszej umowy mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podane w
ofercie z dnia ……
3.Wszelkie warunki określone w SIWZ i niniejszej Umowie mają pierwszeństwo przed
postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń z uwzględnieniem
zapisów SIWZ i załączników do SIWZ w tym zakresie. Ustala się, że w razie rozbieżności
pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - strony przyjmą
do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Ubezpieczającego.
4. Polisy dla poszczególnych pojazdów będą wystawiane co najmniej 7 dni przed
rozpoczęciem okresu ubezpieczenia.
§5
1.Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy, ustalona w
wyniku postępowania przetargowego w łącznej wysokości: ....................... zł, zostanie
podzielona na 4 równe raty co trzy miesiące.
Dla poszczególnych pojazdów wg okresów ubezpieczeń :
I rata – 14 dni od daty wystawienia polisy
II rata – po trzech miesiącach od daty początku ochrony ubezpieczeniowej
III rata – po sześciu miesiącach od daty początku ochrony ubezpieczeniowej
IV rata – po dziewięciu miesiącach od daty początku ochrony ubezpieczeniowej
§6
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Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy oraz umów ubezpieczenia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22.05.2003
r. oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§8
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Ubezpieczającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
UBEZPIECZAJĄCY:

UBEZPIECZYCIEL:
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Załącznik Nr8 do SIWZ – Wykaz pojazdów

Dane podstawowe
lp

marka i
TYP

nr rej

1 EWE 99FR

MERCEDES
SPRINTER

2 EWE K998

MERCEDES

3 EWE U303
4 EWE 99GS

5 EWE G204

6 EWE 99LC

RENAULT
KANGO
RENAULT
MEGANE
OPEL
ASTRA
Classic
Kombi
MERCEDES
-BENZ
SPRINTER

rok
produkcji

data
pierwszej
rejetrsacji

nr nadwozia (VIN)

liczba
miejsc

poj.

ładowność

2008

27.02.2009

WDB9066331S320127

6

2148

x

2002

21.08.2003

WDB9036621R476805

6

2148

x

2004

28.01.2005

VF1FC07HF32867496

4

1461

x

Osobowy

2006

05.09.2006

VF1BMSF0536596740

5

1461

470

Osobowy

1999

29.12.1999 WOLONFF35YG010539

5

1598

450

Specjalny
sanitarny

2012

16.07.2012

6

2143

x

RODZAJ
Specjalny
sanitarny
Specjalny
sanitarny
Specjalny
sanitarny

WDB9066331S668304

Sumy ubezpieczenia AC oraz okresy ubezpieczeń
lp

marka i
TYP

nr rej

proponowana suma
ubezpieczenia AC

1 EWE 99FR

MERCEDES
SPRINTER

98 954,00 zł

2 EWE K998

MERCEDES

x

3 EWE U303
4 EWE 99GS

5 EWE G204

6 EWE 99LC

RENAULT
KANGO
RENAULT
MEGANE
OPEL
ASTRA
Classic
Kombi
MERCEDES
-BENZ
SPRINTER

x
x

okres ubezpieczenia
OC
od
do
od
do
od
do
od
do

22.04.2014
21.04.2015
21.08.2013
20.08.2014
21.03.2014
20.03.2015
30.12.2013
29.12.2014

okres ubezpieczenia
AC
od 22.04.2014
do 21.04.2015
bez AC
bez AC
bez AC

okres ubezpieczenia
NNW
od
do
od
do
od
do
od
do

22.04.2014
21.04.2015
21.08.2013
20.08.2014
21.03.2014
20.03.2015
30.12.2013
29.12.2014

x

od 29.12.2013
do 28.12.2014

bez AC

od 29.12.2013
do 28.12.2014

247 974,00 zł

od 20.08.2013
do 19.08.2014

od 20.08.2013
do 19.08.2014

od 20.08.2013
do 19.08.2014
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