
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ 
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO 

                                 WARSZAWA – BEMOWO
UL. Wrocławska 19
01-493 Warszawa

Znak sprawy:  04/2009                                                Warszawa, dnia 12.03.2009r.

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

D o t y c z y :     

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP

na:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ MIENIA

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Bemowo
                                      

na okres 01.04.2009r. – 31.03.2011r.

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
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I.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.   Wykonawca  składa  OFERTĘ zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (Zał. nr 1 - do SIWZ)

2.  Wykonawcą  zamówienia  może  być  wyłącznie  ubezpieczyciel  posiadający  uprawnienia  do 
prowadzenia ubezpieczeń w zakresie określonym w SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć  tylko jedną ofertę.  Wykonawca, który złoży więcej niż jedną 
ofertę, zostanie wykluczony z postępowania.

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i/lub obejmujących część 
zamówienia.

4. Cena  oferty  musi  być  określona  jednoznacznie  i  skalkulowana  przy  zachowaniu  zasad 
określonych  w   niniejszej  SIWZ.  Oferta  zawierająca  wariantowe  propozycje  cenowe  zostanie 
odrzucona.

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę  należy  złożyć  na  (bądź  w  formie)  druku  "OFERTA".  Wykonawcy  nie  wolno  dokonywać 

żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „OFERTA” opracowanym przez Zamawiającego  
(w załączeniu:  pisemny  wzór dokumentu).

7. Ofertę  należy  sporządzić  w  języku  polskim,  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności.

8. OFERTA musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
9. Każda  strona   OFERTY   powinna  być  parafowana  przez  osobę  podpisującą  ofertę  z  wyłączeniem 

OWU.
10. Wszystkie  dokumenty  i  oświadczenia  sporządzone w językach  obcych  należy  złożyć   wraz   z 

tłumaczeniami  na  język polski dokonanymi przez tłumaczy przysięgłych.
11.OFERTĘ  wraz ze wszystkimi załącznikami  na ponumerowanych stronach należy  umieścić  w 

zapieczętowanej  kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony Numer sprawy: 04/2009
Oferta  na  Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  oraz  mienia  Samodzielnego  Zespołu 
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Bemowo 
- nie otwierać przed 24.03.2009r. godz. 10.15.

12. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone 
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozdziale II niniejszej specyfikacji.
Jeśli  dokument  przedstawiony  jest  w  postaci  kserokopii,  poświadczenie  oprócz  adnotacji  „za  
zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do  
reprezentowania firmy oraz datą.

13.  Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być  parafowane  i  datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

14.W  przypadku  podpisania  oferty  lub  załączników  przez  osoby  bez  umocowania  prawnego  do 
reprezentacji  firmy,  dla  uznania  ważności  oferta  musi  zawierać  oryginał  stosownego 
pełnomocnictwa.

15.Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przekazane  za  pomocą  teleksu,  poczty 
elektronicznej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do  adresata 
przed  upływem  wyznaczonego  terminu  i  została  niezwłocznie  potwierdzona  na  piśmie  przez 
przekazującego. 
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II. WYMAGANIA FORMALNO – PRAWNE 

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi obejmującej 
przedmiot  zamówienia  zobowiązany  jest  do  złożenia  następującego  OŚWIADCZENIA, 
potwierdzającego wiarygodność Wykonawcy  (o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29  
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), stwierdzającego, że:
1.1. posiada  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy 

nakładają obowiązek takich uprawnień; 
1.2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz posiada potencjał techniczny i osoby zdolne do 

wykonania  zamówienia  lub  przedstawi  pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z art. 

24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1 do 1.4. - składane jest w formie dokumentu: „OŚWIADCZENIE 
WYKONAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO” stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ”.

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
wymagane  Wykonawców  mających  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  w  Polsce:

2.1. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do  ewidencji  działalności  gospodarczej  (wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed 
upływem terminu składania ofert). 

2.2  Zezwolenie/koncesja  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  objętym 
zamówieniem.
Dokumenty o których mowa w pkt. 2.1-2.2 mogą być przedstawione w formie oryginału 
albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2.3 Wykonawca musi być uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie   
Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia.

3. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione  wątpliwości  co  do  jej  prawdziwości,  zamawiający  może  żądać  przedstawienia 
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

4. Zamawiający  może  żądać  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie  uzupełnienia   dokumentów 
potwierdzających spełnienie  warunków, o których  mowa w pkt.  2,   jeżeli  ich nie  uzupełnienie 
skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

5. Zamawiający WYKLUCZY z postępowania Wykonawcę, który:
5.1. Nie spełni warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 i 2 ustawy
5.2. W  okolicznościach  określonych  w  art.  26  ust.  3  ustawy,  w  wyznaczonym  terminie 

Wykonawca  nie  uzupełni  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków, 
o  których mowa w art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
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5.3. Wykonywał  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego  postępowania  lub 
posługiwał  się  w celu  sporządzenia  oferty  osobami  uczestniczącymi  w  dokonywaniu  tych 
czynności.

5.4. Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

6. Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą. O 
wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa wyżej ma zastosowanie §2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r.

III.  USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW 
WYKONAWCY

1.   Przedmiotem zamówienia jest:
1. Ubezpieczenie OC ZOZ
B. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
C. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji.
D. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
E. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
F. Ubezpieczenie mienia od szkód elektrycznych.

2.  Dodatkowo powinny być dodane klauzule w poniższych ryzykach:
2.1.  Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego lub zmodernizowanego mienia 
2.2.  Klauzula przepięć – ogień i inne zdarzenia losowe, SU 250.000 zł
2.3.  Klauzula reprezentantów - OC SPZOZ, ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież
          z włamaniem i rabunek, dewastacja.  

3.  Okres ubezpieczenia:
      Ubezpieczenie ma obejmować okres dwóch lat, od  01.04.2009 do 31.03.2011 r.  

4.   Adresy lokalizacji Zakładu Opieki Zdrowotnej objętego ubezpieczeniem:

4.1. Warszawa, Ul. Wrocławska 19,
4.2. Warszawa, ul. Czumy 1,
4.3. Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 19.
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A.   UBEZPIECZENIE  ODPOWIEDZIALNOŚCI  CYWILNEJ ZAKŁADU OPIEKI 
ZDROWOTNEJ. 

i. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego 
świadczeń opieki zdrowotnej 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Obowiązkowe  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  świadczeniodawcy  udzielającego 

świadczeń  opieki  zdrowotnej  za  szkody  wyrządzone  przy  udzielaniu  świadczeń  opieki 
zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

2. Zakres  ubezpieczenia  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  28  grudnia 
2007r.

3. Suma gwarancyjna:  46.500 euro na jedno zdarzenie  i  275.000 euro na wszystkie  zdarzenia, 
których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC.

2. Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  w  związku  z  prowadzoną  działalnością  i 
posiadanym  mieniem  w  tym  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  pracodawcy  za 
wypadki przy pracy

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Szkody  związane  z  wykonywaniem  świadczeń  medycznych  (uzupełnienie  ubezpieczenia 

obowiązkowego), z rozszerzeniem zakresu o ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych (w tym 
wirus HIV i wirusy hepatotropowe powodujące WZW B, C).

2. Szkody związane z posiadaniem nieruchomości i mienia ruchomego.
3. Szkody powstałe  w mieniu,  z którego ubezpieczony korzystał  na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy, lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 
4. Szkody  powstałe  w  następstwie  eksploatacji  oraz  awarii  urządzeń  wodociągowych, 

kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.
5. Szkody  spowodowane  przez  podwykonawców  (personel  medyczny  zatrudniony  na 

kontraktach).
6. Szkody spowodowane w mieniu pacjenta, w tym również w trakcie przechowywania, podlimit 

sumy gwarancyjnej 10.000 zł.
7. Szkody wyrządzone pracownikom - OC pracodawcy. Podlimit sumy gwarancyjnej 50.000 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza OC pracodawcy - świadczenie należne z ubezpieczenia 
społecznego na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych.

8. Suma gwarancyjna 200.000 zł
9. Franszyza integralna 400 zł
10. Udział  własny  –  maksymalnie  10%  odszkodowania  w  odniesieniu  do  szkód  osobowych  i 

rzeczowych.

B.  UBEZPIECZENIE  OD  OGNIA  I  INNYCH  ŻYWIOŁÓW

1. Zakres  -  pożar,  uderzenie  pioruna,  eksplozja,  upadek  statku  powietrznego,  huragan,  deszcz 
nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie 
się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, szkody wodociągowe, upadek 
drzew, budynków i budowli  
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oraz  szkody  w  wyniku  akcji  ratowniczej  w  związku  ze  zdarzeniami  objętymi  umową 
ubezpieczenia  i  szkody  zanieczyszczenia  lub  skażenia  ubezpieczonego  mienia  w  wyniku 
zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia.

2. Wartość:  księgowa brutto  –  odszkodowanie  zostanie  wypłacone  według wartości  księgowej 
brutto, bez względu na stopień umorzenia.

3. System - na sumy stałe
4. Franszyza redukcyjna - 500 zł
5.  Zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi:

- gaśnice 
- hydranty wewnętrzne zgodnie 
- hydranty zewnętrzne zgodnie z BHP
- stały dozór etatowi pracownicy
- pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo p/poż. 
- odległość od straży pożarnej <10 min.

Przedmiot i sumy ubezpieczenia

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Wartość księgowa brutto

1 Budynki i budowle służby zdrowia 8.400.000 zł
2 Maszyny, urządzenia, urządzenia medyczne i 

aparatura ogólnego stosowania w tym komputery 
pow. 5 lat.

1.572.518 zł

3 Gotówka, papiery wartościowe i inne walory w 
kasach i schowkach

50.000 zł

4 Klauzula rozmrożenia (szczepionki, itp.) 12.000 zł

    

C.   UBEZPIECZENIE  OD  KRADZIEŻY  Z  WŁAMANIEM,  RABUNKU I WANDALIZMU     

1. Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji. 
2. System: na pierwsze ryzyko

Przedmiot i sumy ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia

Środki trwałe - urządzenia, maszyny i wyposażenie (bez 
sprzętu elektronicznego)

500 000 zł

Mienie osób trzecich (pacjentów)   5 000 zł
Gotówka od kradzieży z włamaniem 25 000 zł
Gotówka od rabunku w lokalu 50 000 zł
Gotówka od rabunku podczas transportu – 1 transport 
tygodniowo

50 000 zł

D. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
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1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia - szkody materialne na zasadzie wszystkich ryzyk.

2. sumy ubezpieczenia w systemie na sumy stałe, zgodnie z wykazem (wg wartości nowo odtworzeniowej).
3. Udział własny 5% odszkodowania nie mniej niż 500 zł.

E.   UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA 

1. System na pierwsze ryzyko
2. Przedmiot i sumy ubezpieczenia: szyby okienne, witryny, kasetony podświetlane 
3. Suma ubezpieczenia –5.000 zł
4. Franszyza integralna – 100 zł

 

F. UBEZPIECZENIE MIENIA OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia – maszyny, aparaty i urządzenia elektroenergetyczne od 
uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego oraz wskutek 
działania elektryczności atmosferycznej.

2. Łączna moc zainstalowanych urządzeń – 120 kW
3. Łączna wartość – 4.000.000 zł
4. Franszyza redukcyjna – 500 zł

IV. ZASADY OCENY OFERT

1. Oceniane kryteria i ich waga w ocenie

Lp.          KRYTERIUM OCENY    WAGA KRYTERIUM
1.  Cena oferty 100 %

2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów 

2.1. Wartość punktowa kryterium [ cena]  wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa ceny = W
c
cn

min
 x 100 % x 100

W - waga
cmin - cena minimalna 
cn - cena oferowana

               100      - wskaźnik stały

L.p. Rodzaj mienia Suma ubezpieczenia
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 2 305 205 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 54 085 zł
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3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
• odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie  Prawo Zamówień 

Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) 
• odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ;
• została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru. 

   V. WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia  .  Zamawiający udzieli  niezwłocznie  wyjaśnień chyba  ,  że prośba o 
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie  do Zamawiającego na mniej  niż 6 dni przed terminem 
składania ofert.

2)Treść zapytań   wraz z wyjaśnieniami  bez ujawniania  źródła  zapytania  zostanie  przekazana 
Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego www.zozbemowo.pl  

3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianą specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej   stronie internetowej

           Zamawiającego www.zozbemowo.pl       

4) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej 
do zmiany treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  jest  niezbędny dodatkowy czas  na wprowadzenie 
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Informację o przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie

          internetowej  www.zozbemowo.pl       

5) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

     Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu
     przetargowym, w tym ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.

Kwalifikacja przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień 
          (CPV) pod   nr 66510000-8

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach j. w. upoważniona jest:                        
 

       Danuta Wójcicka  – tel./fax: 0 22 – 638 23 33 wew. 202 lub 501 362 984
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VII. MIEJSCE I  TERMIN  SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać bezpośrednio lub nadsyłać (w dni robocze bez sobót, w godzinach 9,00 – 
15,00) lub nadsyłać, nie później niż do dnia 24.03.2009r do godz. 10,00  w siedzibie 
Zamawiającego, pokój nr 230  (Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  I piętro).
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

VIII. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin  otwarcia ofert  :
Publiczne  otwarcie   ofert  nastąpi  na posiedzeniu KOMISJI PRZETARGOWEJ, które odbędzie się w 
siedzibie Zamawiającego:
 Warszawa,  ul. Wrocławska 19,  w dniu 24.03.2009 r.  o godz. 10.15.

2.W czasie publicznego otwarcia ofert Zamawiający dokonuje:
a)  sprawdzenia nienaruszalności zewnętrznych kopert lub opakowań z ofertami,
b)  zbadania, czy oferty złożono w terminie,
c)  wycofania ofert z napisem „wycofanie”,
d)  otwarcia ofert oznaczonych napisem „zmiana”(oferty pierwotne względem oferty
     zmienionej nie będą otwierane),
e)  otwarcia pozostałych ofert, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub
     wycofane,
f)  podania nazwy (firmę) oraz adres Wykonawcy, 
g)  podania ceny ofertowej  brutto,
        
 Informacje, o których mowa w pkt 2. litery od f) do g), przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

IX.   OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą, 
negocjacji dotyczących złożonej oferty.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste  omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
 nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

     którego oferta została poprawiona.
3.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 
złożyli oferty , podając nazwę i adres Wykonawcy, którego  ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 
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wyboru, a także nazwy firm, siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w  kryterium 
ceny ofert.
4.Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
5. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienia faktyczne i prawne,
6. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej 
stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie.

X. OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Ogólne warunki umowy zawarte są w  wzorze umowy, którą Wykonawca winien 
parafować jako znak jej akceptacji – załączniki nr 3 SIWZ

                        XI.   TERMIN  ZWIĄZANIA   OFERTĄ

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy  okres związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu do ich składania i wynosi 30 dni (tj. do dnia  22.04.2009 r). 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 
dłuższy jednak niż  60 dni.

XII. POUCZENIE O ŚRODKACH    OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze, o których mowa w 
Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy PZP

ZATWIERDZIŁ
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