
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

-  do 60 tys. euro

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa 
Otwartego  Warszawa – Bemowo
01-493 Warszawa
ul. Wrocławska 19

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Danuta Wójcicka      tel:  022  638 23 33 wew. 202

     fax: 022  836 24 89
     codziennie w godzinach 9,00 – 12,00

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Zespołu Publicznych 
    Zakładów Lecznictwa Otwartego przez okres 24 miesięcy

                                       -  CPV  66332000-6; 66337000-1 

Miejsce usługi : Warszawa. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa
                           Otwartego Warszawa – Bemowo w skład którego wchodzą 3
                           Przychodnie Zdrowia: ul. Wrocławska 19, Czumy 1,

                   Powstańców Śląskich 19,

Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2007 r do 31.03.2009 r
                                          
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie
 art.24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz dołączą do oferty komplet 
dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w niniejszym 
postępowaniu wyszczególnionych w SIWZ, w tym oświadczenie o spełnieniu warunków 
na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie  dopuszcza: 
- złożenia oferty częściowej 
- złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje : 
- aukcji elektronicznej

Zamawiający przewiduje : 
- zamówienia uzupełniające

 Kryterium oceny ofert:
  Cena – 100 %



  
 Wadium:
 Nie wymagane 

 Miejsce i termin składania ofert:
 Siedziba Zamawiającego Przychodnia Zdrowia 01-493 Warszawa ul. Wrocławska 19
 I – sze piętro pokój 230 do dnia 19.03.2007 r do godz. 9,00
 
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego Przychodnia Zdrowia 01-493 Warszawa ul. Wrocławska 19
 I – sze piętro pokój 215 w dniu 19.03.2007 r do godz. 9,15
 
 Termin związania z ofertą:
 - 30 dni od daty otwarcia ofert
 
Szczegółowe  wymagania przedmiotu zamówienia jak i spełnienie warunków 
określonych przez Zamawiającego zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, którą zamieszczamy poniżej. Zainteresowani, również mogą pobierać 
specyfikację w siedzibie Zamawiającego (I- sze  piętro pokój 230) codziennie 
w godzinach 9,00 – 14,00



SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DO  60 TYS. EURO NA:

Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Bemowo  przez okres 24 miesięcy.

CPV 66332000-6; 66337000-1

Zamawiający:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa – Bemowo
ul. Wrocławska 19
01-493 Warszawa

REGON 017202242 NIP  522-25-86-517
Tel. 638-23-33  wew. 202    fax. 836-24-89
e- mail   przetarg@zozbemowo.pl

Adres korespondencyjny jak wyżej Zamawiający

Przedmiot zamówienia określa:
specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

• wzór formularza oferty – zał. nr 1
• wzór oświadczenia – zał. nr 2
• wzór umowy – zał. nr 3  

Zatwierdzam .............................



I.  Uwagi wstępne.
Zamawiającym jest:
Samodzielny  Zespół  Publicznych  Zakładów  Lecznictwa  Otwartego  Warszawa-
Bemowo
01-493  Warszawa,  ul.  Wrocławska  19,  w  skład  którego  wchodzą  3  Przychodnie 
Zdrowia:

1. Wrocławska 19
2. Czumy 1
3. Powstańców Śląskich 19

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie 
Samodzielnego  Zespołu  Publicznych  Zakładów  Lecznictwa  Otwartego  Warszawa 
-Bemowo  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości 
zamówienia poniżej 60.000 euro.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Zespołu 
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Bemowo o następujących 
cechach:
Okres ubezpieczenia: 24 miesiące od 01 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2009 r.
Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska.
Płatność składki w czterech równych ratach.
Rodzaje ubezpieczeń:
1. Ubezpieczenie OC zakładu opieki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności 

i posiadanego mienia rozszerzone o OC pracodawcy i OC podwykonawcy.
2. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.
3. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku.
4. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od rozbicia lub stłuczenia.
5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od strat materialnych.

Dodatkowo należy dodać następujące klauzule:
a. Klauzulę  automatycznego  pokrycia  nowo  nabytego  lub  zmodernizowanego 

mienia przy ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów.
b. Klauzulę odtworzenia przy ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.
c. Klauzulę przepięć przy ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.
d. Klauzulę reprezentantów przy ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych 

oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku.

III a. Ubezpieczenie  OC  zespołu  opieki  zdrowotnej  z  tytułu  prowadzonej 
działalności  i  posiadanego  mienia  rozszerzone  o  OC  pracodawcy  za 
wypadki przy pracy i OC podwykonawców.

Ubezpieczenie to musi obejmować:
1. Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  deliktowej  z  tytułu  prowadzonej 

działalności oraz posiadania mienia.



2. Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  kontraktowej  od  odpowiedzialności 
zamawiającego za szkodę powstałą na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania.

3. Zakres odpowiedzialności wykonawcy powinien obejmować także szkody:
a. Związane z przeniesieniem chorób zakaźnych, w tym HIV i WZW.
b. Będące  następstwem  pobrania,  przechowania  lub  przetoczenia  krwi  lub 

preparatów krwiopochodnych.
c. Spowodowane  wadą  dostarczonych  towarów  (środków  i  materiałów 

medycznych).
d. Związane z działaniem i używaniem urządzeń i aparatury medycznej.
e. Spowodowane w mieniu pacjenta, w tym również w trakcie przechowywania.
f. Wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami zamawiającego, za które 

ponosi on odpowiedzialność w ramach łączącego strony stosunku prawnego 
(kontrakty lekarzy, pielęgniarek).

g. Związane z posiadaniem nieruchomości i mienia ruchomego.
h. Szkody wyrządzone pracownikom.

Czas zgłaszania szkód, które zdarzyły się w okresie ważności umowy ubezpieczenia, 
za które ponosi odpowiedzialność wykonawca - termin ustawowy (act committed).
Franszyza integralna – maksymalnie 1000 zł.
Udział  własny  -  propozycja  wykonawcy,  maksymalnie  10%  odszkodowania  w 
szkodach osobowych i rzeczowych.
Sumy gwarancyjne:

Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna / podlimity

OC ZOZ

Suma gwarancyjna na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia

1 000 000 zł

Podlimit w ramach sumy 
gwarancyjnej na jedno zdarzenie 
w okresie ubezpieczenia

500 000 zł

Rozszerzenie OC ZOZ 
o przeniesienie choroby zakaźnej

Podlimit w ramach sumy 
gwarancyjnej na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia

500 000 zł

Specjalizacje lekarskie - chirurgia, 
anestezjologia, ginekologia

Podlimit w ramach sumy 
gwarancyjnej na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia

500 000 zł

OC za rzeczy pozostawione przez 
pacjentów

Podlimit w ramach sumy 
gwarancyjnej na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia

10 000 zł

OC pracodawcy

Podlimit w ramach sumy 
gwarancyjnej na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia

50 000 zł

Rodzaje wykonywanych usług:
1. Porady lekarskie Tak
2. Zabiegi Tak – drobne zabiegi
3. Pogotowie ratunkowe Nie
4. Lecznictwo otwarte Tak
5. Lecznictwo zamknięte Nie
6. Transport chorych Tak
7. Stacja krwiodawstwa Nie
8. Konsultacje Tak



Liczba pacjentów przyjętych w ostatnim roku w lecznictwie otwartym 370564
Liczba lekarzy praktykujących na podstawie umowy o pracę 58
Liczba lekarzy praktykujących na podstawie innych umów zlecenia 19

kontraktów 19
Liczba innego personelu medycznego 69
Czy ZOZ posiada OIOM? Nie
Czy ZOZ posiada oddział ginekologiczno - położniczy? Nie
Łączna liczba przeprowadzonych zabiegów złożonych w ostatnim roku -
w tym zabiegi chirurgiczne -
zabiegi transplantacyjne -
Czy w ZOZ wykonywane są zabiegi chirurgii plastycznej
stosowane w celach leczniczych? Nie
Czy w ZOZ wykonywane są zabiegi chirurgii plastycznej
stosowane w celach kosmetycznych (estetycznych)? Nie
Czy w ZOZ stosuje się eksperymentalne metody leczenia? Nie
Czy ubezpieczający używa środków transportu do przewożenia chorych? Tak
Czy ZOZ posiada aptekę? Tak – firma zewnętrzna
Roczna  liczba  zakażeń  szpitalnych  zgłaszanych  do  stacji  epidemiologiczno  - 
sanitarnej
w ostatnich 3 latach -
Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby
zakaźnej Tak
Rozszerzenie zakresu o szkody w rzeczach oddanych na przechowanie
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych Tak
Wykaz spraw przeciwko Zamawiającemu: 

0

III b. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.
Minimalny wymagany zakres dotyczący ubezpieczanych ryzyk:
1. Ogień,  uderzenie  pioruna,  eksplozja,  upadek  statku  powietrznego,  huragan, 

deszcz  nawalny,  powódź,  grad,  lawina,  śnieg,  trzęsienie  ziemi,  osuwanie  i 
zapadanie  się  ziemi,  uderzenie  pojazdu,  huk  ponaddźwiękowy,  dym i  sadza, 
następstwa szkód wodociągowych.

2. Szkody  w  mieniu  w  wyniku  akcji  ratowniczej  związanej  ze  zdarzeniami 
wymienionymi w p. 1.

System ubezpieczenia:
Budynki i budowle, wyposażenie, sprzęt, aparatura medyczna, wyposażenie, środki 
obrotowe - sumy stałe.
Gotówka,  nakłady  adaptacyjne,  mienie  pracownicze,  mienie  osób  trzecich 
(pacjentów) - na pierwsze ryzyko do wyczerpania.
Wartość ubezpieczeniowa:
Budynki i budowle, wyposażenie sprzęt, aparatura medyczna, sprzęt komputerowy - 
ewidencyjna brutto.
Środki obrotowe - koszty nabycia.



Adresy placówek objętych ubezpieczeniem:

Przychodnia Rejonowa, ul. Wrocławska 19
Przychodnia Rejonowa, ul. Czumy 1
Przychodnia Rejonowa, ul. Powstańców Śląskich 19

Środki trwałe:
Lp. Rodzaj mienia KŚT Wartość* w zł
1. Budynki służby zdrowia 106 8.060.237
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania 4 4.807.000

Środki obrotowe:
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Wartość* w zł
1. Środki obrotowe
2. Mienie pracownicze
3. Mienie osób trzecich (pacjentów)

4. Gotówka papiery wartościowe i inne walory w kasach i schowkach 
ogniotrwałych 50.000

* Najwyższa dzienna wartość mienia przewidzianego w okresie ubezpieczenia wg 
kosztów nabycia.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków:
Klasa budynków – niepalna
Spełnione podstawowe wymogi zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Franszyza redukcyjna – maksymalnie 500 zł

III c. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku.
System ubezpieczenia - na pierwsze ryzyko.
Zakres ubezpieczenia:
1. Kradzież z włamaniem mienia z lokalu.
2. Rabunek mienia z lokalu.
3. Wandalizm.
4. Kradzież z włamaniem gotówki z lokalu dokonana lub usiłowana.
5. Rabunek gotówki z lokalu dokonany lub usiłowany.
6. Kradzież, rabunek, uszkodzenie lub zniszczenie gotówki w trakcie transportu.
Wymagania oraz postanowienia dodatkowe:
1. Franszyza wynosi maksymalnie 500,00 zł.
2. Określenie „wyposażenie” obejmuje wszelki sprzęt biurowy, warsztatowy, 

laboratoryjny i każdy inny będący własnością zamawiającego, jak również będący 
w posiadaniu zamawiającego na podstawie umów użyczenia, leasingu i 
podobnych, w tym również sprzęt elektroniczny inny niż odrębnie ubezpieczony 
od strat materialnych.

3. Suma ubezpieczenia dla wyposażenia,  zapasów i  gotówki  obejmuje wszystkie 
budynki  i  pomieszczenia  w  których  znajduje  się  mienie  zamawiającego,  bez 
dalszego szczegółowego podziału (reguła jednej sumy gwarancyjnej).

4. Suma ubezpieczenia w ryzyku wandalizmu obejmuje zarówno wyposażenie, jak i 
stałe  elementy  lokalu,  z  wyłączeniem  oszkleń.  W  sumie  ubezpieczenia 
wyposażenia zawierają się również koszty naprawy zabezpieczeń.



Środki obrotowe:
Lp. Rodzaj mienia (środki obrotowe) Wartość* w zł
1. Środki obrotowe -

2. Urządzenia, maszyny i wyposażenie (bez sprzętu elektronicznego) na pierwsze 
ryzyko* 500.000

3. Mienie osób trzecich (pacjentów) 5.000
4. Gotówka od kradzieży z włamaniem w lokalu i kasie 25.000
5. Gotówka od rabunku w lokalu 50.000
6. Gotówka od rabunku w transporcie** 50.000

* Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający kierując się wysokością przypuszczalnej maksymalnej 
straty jaką może ponieść w skutek jednego wypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku.
** Transport na terenie jednej miejscowości tak
** Transport na terenie RP nie

Stosowane w zakładzie zabezpieczenia przeciw kradzieżowe oraz rodzaje schowków 
dla gotówki dla poszczególnych lokalizacji:

Lp. Krótki opis każdej zabezpieczeń przeciw kradzieżowych placówki
1. Ochrona od godz. 19.00 do 7.00

Gotówka w dużej kasie pancernej I piętro. 

III d. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od rozbicia lub stłuczenia.
System ubezpieczenia - na pierwsze ryzyko.
Zakres i suma ubezpieczenia:
Całe oszklenie budynków zamawiającego (okna, gabloty, wystawy, itp.) - 5.000 zł.
Franszyza integralna maksymalnie 100 zł.

III e. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (all risks).
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (biurowy i medyczny).
Ubezpieczeniem  tym  objęte  są  straty  i  uszkodzenia  powstałe  w  sprzęcie 
elektronicznym  w wyniku  ognia,  uderzenia  pioruna,  wybuchu,  upadku  statku 
powietrznego, dymu, sadzy, korozyjnych gazów, wody i wilgoci, gradu, szronu, złej 
klimatyzacji,  krótkiego  spięcia  i innych  przyczyn  elektrycznych,  błędnego 
projektowania,  wadliwego  wykonawstwa  i montażu,  wadliwego  działania,  braku 
umiejętności, niedbalstwa, złośliwego czynu, rabunku, kradzieży.
Wartość odtworzeniowa sprzętu elektronicznego 800.000 zł.
Sprzęt elektroniczny biurowy do 5 lat ubezpieczany według wartości odtworzeniowej, 
powyżej 5 lat według wartości rzeczywistej.
Udział własny – 5%, min. 500 zł.

III f. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych.
Ubezpieczeniem  objęte  są  czynne  maszyny,  aparaty  i  urządzenia 
elektroenergetyczne  od  uszkodzeń  powstałych  z  powodu  niezachowania 
przewidzianych dla nich parametrów prądu elektrycznego.

Łączna moc zainstalowanych urządzeń 120 kW
Wartość najdroższego urządzenia 400.000 zł
Łączna wartość 3.985.405 zł



III g. Informacje o zamawiającym.
Nazwa zamawiającego: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa 
Otwartego Warszawa – Bemowo  
Adres zamawiającego: ul. Wrocławska 19, 01-493 Warszawa
Rodzaj prowadzonej działalności: Usługi medyczne.
Data rozpoczęcia działalności: 01.04.2001  r.
Roczny obrót w roku ubiegłym:(przychody) 14.175.544,59  PLN
Roczny obrót planowany w roku bieżącym:(przychody) 15. 229.467,50 PLN

IV. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.04.2007 r. do 31.03.2009 r. 

V. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy przystępujący do postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny 
spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  będącej  przedmiotem 

niniejszego zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 

zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału  w postępowaniu będzie dokonana w oparciu 
o kompletność i  prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i  dokumentów, 
jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów 
według formuły „spełnia / nie spełnia”.
Brak oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających  spełnienie  tych  warunków  albo  złożenie  dokumentów 
zawierających  błędy  spowoduje  wykluczenie  wykonawcy  z  postępowania  z 
zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy Prawo zamówień publicznych. Złożenie przez 
wykonawcę  nieprawdziwych  informacji,  mających  wpływ  na  wynik  prowadzonego 
postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

VI. Wymagane oświadczenia i dokumenty.
Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:
1. Dokumentu  określającego  status  prawny  wykonawcy,  a  jeżeli  ofertę  składają 

wykonawcy występujący wspólnie, to dokumentów określających status prawny 
każdego  z  nich,  tj.  aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru  albo  aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  to  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  powyżej, 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji 



ani  nie  ogłoszono  upadłości,  ani  też  nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu 
ubiegania się o zamówienie.

2. Pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub 
osoby nie wymienione w dokumencie określającym status prawny wykonawcy.

3. Oferty sporządzonej przez wykonawcę na formularzu według wzoru podanego 
w Załączniku nr 1.

4. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego 
przez wykonawcę według wzoru podanego w Załączniku nr 2.

5. „Warunków ubezpieczenia”,  sporządzonych  samodzielnie  przez  wykonawcę  w 
sposób przez niego przyjęty, wyszczególniających opisane w rozdziale III rodzaje 
i  zakresy  ubezpieczeń,  systemy  ubezpieczeń,  sumy  ubezpieczeń,  sumy 
gwarancyjne,  wyliczenia  składek  z  uwzględnieniem  wszystkich  zniżek  i  ulg, 
których wykonawca zamierza udzielić zamawiającemu, franszyzy, wykluczenia i 
ograniczenia odpowiedzialności wykonawcy, itp.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez 
upoważnionych  przedstawicieli  wykonawcy,  wymienionych  w  dokumencie 
określającym status prawny wykonawcy, lub przez pełnomocnika. W takim przypadku 
do  oferty  należy  dołączyć  pełnomocnictwo,  podpisane  przez  upoważnionych 
przedstawicieli wykonawcy.
Wszystkie  pozostałe  dokumenty  należy  przedstawić  w  oryginałach  lub  kopiach 
poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę  lub  osoby  podpisujące 
ofertę  (wymaganie  to  nie  dotyczy  prospektów reklamowych  lub  innych  tego  typu 
materiałów firmowych wykonawcy).
Do  wszystkich  dokumentów  sporządzonych  w  językach  obcych  należy  dołączyć 
tłumaczenia na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego (wymaganie to 
nie  dotyczy  prospektów reklamowych lub  innych  tego typu  materiałów firmowych 
wykonawcy).
Brak  któregokolwiek  z  wymaganych  dokumentów  lub  złożenie  dokumentów  w 
niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak 
podpisu  osoby  upoważnionej,  brak  tłumaczenia  dokumentu  obcojęzycznego,  itp.) 
spowoduje odrzucenie oferty.

VII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. Tryb  udzielania  wyjaśnień  oraz  sposób  porozumiewania  się 
zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca  może  zwracać  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienia  wątpliwości 
związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli 
odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż 
na 6 dni  przed upływem terminu składania ofert.  Treść zapytań oraz udzielonych 
wyjaśnień zostanie zamieszczona na stronie internetowej http:// www.zozbemowo.pl 
bez wskazania źródła zapytania.
Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz informacje zamawiający i  wykonawcy 
przekazują  pisemnie,  telefaksem  lub  pocztą  elektroniczną  z  zastrzeżeniem, 
że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane telefaksem lub 
pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie,  jeżeli  ich treść dotarła do 



adresata przed upływem terminu. Przy kontaktach pocztą elektroniczną wymagane 
jest żądanie potwierdzenia przeczytania informacji.
IX. Osoby uprawione do kontaktowania się z wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: Danuta Wójcicka
tel.022 638 23 33 wew. 202,  faks. 022 836 24 89, 
e-mail: przetarg@zozbemowo.pl 

X. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia  oferty.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Ofertę  należy  sporządzić  w  języku  polskim.  Do  wszystkich  dokumentów 

wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski 
dokonane przez tłumacza przysięgłego (wymaganie to nie dotyczy prospektów 
reklamowych i innych tego typu materiałów firmowych wykonawcy).

3. Ofertę  należy  sporządzić  na  formularzu  oferty  zgodnie  ze  wzorem  podanym 
w Załączniku nr 1. Cenę należy podać w PLN. Oferowana cena musi obejmować 
wszystkie ulgi i zniżki, które wykonawca zamierza udzielić zamawiającemu. Jako 
warunki płatności należy podać terminy i sposób płatności oferowanych składek.

4. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2.
5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę -  pod rygorem jej  odrzucenia - 

muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych 
przedstawicieli wykonawcy (wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych 
i innych tego typu materiałów firmowych wykonawcy).

6. Wszystkie  poprawki  w treści  oferty  powinny być  parafowane przez osobę lub 
osoby podpisujące ofertę.

7. Prosimy  o  sporządzenie  oferty  w  postaci  zeszytu  ze  stronami  ułożonymi 
w następującej kolejności:
- formularz oferty;
- warunki ubezpieczenia;
- oświadczenie wykonawcy;
- dokument określający status prawny wykonawcy;
- pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli jest wymagane);
- inne dokumenty, których dołączenie wykonawca uważa za konieczne.
Ze względów porządkowych prosimy o ponumerowanie stron oferty.

8. Wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty  ponoszą 
wykonawcy.

9. Ofertę  zawierającą  wszystkie  wymagane  dokumenty  należy  umieścić  w 
zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony na ubezpieczenie SZPZLO Warszawa-Bemowo.
Nie otwierać do dnia19.03.2007 r. do godz.9,15”

10. Jeżeli  oferta  zawiera  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w 
rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  to  należy  je 
wyraźnie wyodrębnić i oznaczyć.



11. Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub kurierem, to kopertę 
z ofertą oznakowaną w sposób podany w p. 9.  należy włożyć do opakowania 
transportowego operatora pocztowego lub firmy kurierskiej  w taki  sposób, aby 
przy  otwieraniu  opakowania  transportowego  nie  otworzyć  koperty  z  ofertą. 
Opakowanie transportowe nie  będzie uważane za kopertę  z  ofertą,  której  nie 
wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert  i  nie może być oznakowane w 
sposób podany w p. 9.

12. Dla  uznania  ważności  oferta  musi  zawierać  wszystkie  dokumenty  określone 
w rozdziale VI.

XII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 19 marca 2007 r. do godziny 

9,00 w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pokój nr 230 
piętro I.

2. Za ofertę złożoną w terminie uważa się ofertę, która dotarła w podanym terminie 
w miejsce  wskazane  w  p.  1.  Ryzyko  nieterminowego  dostarczenia  oferty, 
zwłaszcza wysłanej pocztą lub kurierem, ponosi wykonawca.

3. Oferta  złożona  po  terminie  zostanie  zwrócona  wykonawcy  bez  otwierania  po 
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  19  marca  2007  r.  o  godz.9,15  w  siedzibie 
zamawiającego pokój 215 piętro I.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cenę oferty  podaje  wykonawca w formularzu  oferty.  Cena ta  powinna być  sumą 
składek za poszczególne rodzaje i zakresy ubezpieczeń, wyszczególnionych przez 
wykonawcę.

XIV. Kryteria  oceny  ofert  i  opis  kryterium,  którymi  zamawiający  będzie  się 
kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 
oraz sposobu oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria
 przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
1. cena brutto za wszystkie ubezpieczenia łącznie –  100 % według następującego 

wzoru: 
Cena (brutto) wszystkich ubezpieczeń na okres 24 miesięcy
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100* waga 
gdzie:

- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
-  Cof  -  cena podana w ofercie 

Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród ważnych ofert.
Za ważną zamawiający uzna ofertę, która będzie:
- zawierała wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale VI;
- obejmowała wszystkie rodzaje ubezpieczeń i ich zakresy wymienione w rozdziale 
III.



XV. Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po 
wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do stawienia się 
w siedzibie  zamawiającego  w  terminie  wskazanym  w  ofercie  w  celu  podpisania 
umowy i wystawienia polisy.

XVI. Obowiązki zamawiającego.
1. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę  jaką  zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Podczas  otwarcia  ofert  zamawiający  poda  nazwy  (firmy)  oraz  adresy 

wykonawców,  a także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3. Wykonawcom, którzy nie będą obecni przy otwieraniu ofert informacje powyższe 
będą przesłane na ich wniosek.

XVII. Prawo wykonawców do protestów
  

Wobec  czynności  podjętych  przez  zamawiającego  w  toku  postępowania  oraz 
w przypadku  zaniechania  przez  zamawiającego  czynności,  do  której  jest 
obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, można wnieść 
protest do zamawiającego.

      Wniesienie protestu przez Wykonawcę zgodnie  z postanowieniami- Rozdział 2
      Protest art. 180 – 183  Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.



Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty.

............................................
            Pieczęć wykonawcy

OFERTA

Nazwa  wykonawcy:

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

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

...............................................................................................................................
Adres  wykonawcy:

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

...............................................................................................................................
Regon .................................................
NIP ................................................
Numer telefonu (z numerem kierunkowym):

...............................................................
Numer telefaksu (z numerem kierunkowym):

...............................................................
Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 
kompleksowe  ubezpieczenie  Samodzielnego  Zespołu  Publicznych  Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa - Bemowo oferujemy:
1. Ubezpieczenie OC zakładu opieki zdrowotnej za  cenę  ................... 

zł.
2. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych za  cenę  ................... 

zł.
3. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku za  cenę  ................... 

zł.
4. Ubezpieczenie szyb od rozbicia lub stłuczenia za  cenę  ................... 

zł.
5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego za  cenę  ................... 

zł.
6. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych za  cenę 

................... zł.
Łącznie wszystkie ubezpieczenia za cenę .............................................................. zł, 
słownie .................................... złotych, w rodzajach i zakresach ubezpieczenia oraz 



na  warunkach  przedstawionych  przez  nas  w  „Warunkach  ubezpieczenia” 
dołączonych do oferty.
Oferujemy  następujący  termin  wystawienia  polisy: 
..............................................................
Oferujemy  następujące  terminy  i  warunki  płatności  składek: 
...............................................
Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w 
tym zakresie zastrzeżeń.
W razie  wyboru naszej  oferty  podpiszemy umowę i  wystawimy polisę w terminie 
wskazanym w ofercie.
Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

...................................... dnia ...................                                   

podpis i pieczątka upoważnionego

      przedstawiciela wykonawcy



Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia.

............................................
            Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Nazwa  wykonawcy:

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

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

...............................................................................................................................
Adres  wykonawcy:

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

...............................................................................................................................
Regon ...............................................................
NIP ...............................................................

Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 
kompleksowe  ubezpieczenie  Samodzielnego  Zespołu  Publicznych  Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa - Bemowo, że:

1. Posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  będącej  przedmiotem 
niniejszego zamówienia.

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i  doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji  ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczamy też,  zgodnie  z  art.  44  ustawy Prawo zamówień  publicznych,  że 
spełniamy warunki udziału w postępowaniu i razem z ofertą składamy żądane przez 
zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

......................................  dnia  ................... 

.............................................
podpis i pieczątka upoważnionego



      przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 3 - wzór umowy.

UMOWA nr ...../2007/.....
na kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów 

Lecznictwa Otwartego Warszawa - Bemowo 

zawarta  w  dniu  ........  2007  r.  w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego pomiędzy:
Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - 
Bemowo, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wrocławskiej 19, wpisanym do wpisanym 
do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ……………
……….. Regon .................., NIP ...............................................    reprezentowanym 
przez:
Paweł  Dorosz  Dyrektor
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a  firmą  ..............................  z  siedzibą  w  ..............................,  wpisaną  do 
.............................   pod  numerem  ..........  Regon  ...............,  NIP  .................... 
reprezentowaną przez:
 ................................................,
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
następującej treści:

§ 1.
Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie Zamawiającego w następujących rodzajach:
1. Ubezpieczenie  OC  z  tytułu  prowadzonej  działalności  i  posiadanego  mienia 

rozszerzone o OC pracodawcy za wypadki przy pracy i OC podwykonawców.
2. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów.
3. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku.
4. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od rozbicia lub stłuczenia.
5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
6. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych.

§ 2.
Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku od dnia 01 kwietnia 2007 r. do dnia 
31 marca 2009 r.

§ 3.
Wysokości składek za poszczególne rodzaje ubezpieczeń wynoszą:
1. Za ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

rozszerzone o OC najemcy i OC pracodawcy za wypadki przy pracy .................... 
zł.

2. Za ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów .................... zł.
3. Za ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku .................... zł.
4. Za  ubezpieczenie  szyb  i  innych  przedmiotów  od  rozbicia  lub  stłuczenia

.................... zł.



5. Za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego .................... zł.
6. Za ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych .................... zł.
Łącznie .................... zł.
Integralną część niniejszej umowy stanowią polisy ubezpieczeniowe.

§ 4.
Zamawiający zobowiązuje się do wpłacania Wykonawcy składek ubezpieczeniowych 
w czterech równych ratach w następujących terminach:
I rata do dnia .......................
II rata do dnia ......................
III rata do dnia .....................
IV rata do dnia .....................

§ 5.
1. W  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie 
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. W  przypadku  wymienionym  w  p.  1.  Wykonawca  może  żądać  jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6.
1. Ewentualne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzania nowych postanowień,  niekorzystnych dla Zamawiającego,  jeżeli 
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty,  chyba że konieczność 
wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z  okoliczności,  których  nie  można  było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 7.
Ewentualne  kwestie  sporne  wynikłe  w  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy  strony 
rozstrzygać będą polubownie,  a  w razie  nie  dojścia  do porozumienia spory będą 
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8.
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron.

Zamawiający                                                              Wykonawca


