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Rozdział I: Nazwa oraz adres Zamawiającego
Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy
43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2
tel/fax: (033) 499-18-10
Rozdział II: Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz
mienia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia niŜszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej
„ustawą”.
Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia:
1) odpowiedzialności cywilnej Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej – zgodnie z
warunkami określonymi przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729),
2) mienia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej od poŜaru i innych zdarzeń
losowych, od kradzieŜy z włamaniem i rabunku,
3) sprzętu elektronicznego
w okresie od 01.03.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Szczegółowe dane, w oparciu o które naleŜy przygotować ofertę przedstawia załącznik nr 2 do siwz.
3. Zamawiający wymaga potwierdzenia odpowiednim oświadczeniem objęcia ochroną odpowiedzialności
cywilnej zgodnie z obowiązującym prawem z tytułu roszczeń dotyczących szkód powstałych ze zdarzeń
zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie,
jednakŜe przed upływem terminu przedawnienia, przy czym przez pojecie:
- szkody osobowej rozumie się szkodę wynikłą z pozbawienia Ŝycia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
- szkody rzeczowej rozumie się szkodę polegającą na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy.
4. Zamawiający wymaga zagwarantowania przez wykonawcę moŜliwości płatności łącznej składki w pięciu
równych ratach, bez dodatkowych kosztów.
5. Zamawiający wymaga, by oferta zawierała opis zakresu odpowiedzialności wykonawcy, wskazanie sum
gwarancyjnych dla poszczególnych ryzyk oraz ogólne warunki ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk.
6. Oznaczenie CPV: 75.30.00.00.9.
Uwaga:
Zgodnie z §2 ust. 1 przywołanego wyŜej rozporządzenia „Ubezpieczeniem OC winna być objęta
odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
, za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania,
ochrony ubezpieczeniowej,.”
Zgodnie z §2 ust. 2 rozporządzenia „Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód wyrządzonych przez podmiot
wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności
leczniczej, polegających na: uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzecz oraz zapłacie kar umownych, a takŜe
szkód powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a takŜe aktów terroru.”
Zgodnie z §2 ust. 3i 4 rozporządzenia „Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów
chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielone w przypadkach będących następstwem
wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w
zakresie o, którym mowa w ust. 1, z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3, bez moŜliwości umownego ograniczenia
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń .
Rozdział IV: Oferty częściowe, wariantowe oraz równowaŜne
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować realizację całości
zamówienia, tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Szpitala przez okres 10 miesięcy,
zgodnie z zakresem i na warunkach określonych w siwz.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. ZłoŜenie oferty częściowej lub wariantowej spowoduje jej odrzucenie.
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Rozdział V: Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie,
jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za
które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŜeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy, albo
odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;
3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego;
4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŜony okres związania ofertą lub w
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania
ofertą;
3) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
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3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niŜ na dzień składania ofert brak podstaw do
wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w pkt 1 poprzez złoŜenie następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Rozdział VI: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
oceniane wg sposobu dokonania oceny spełniania warunków opisanego w pkt. 2.
2. Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe:
a) w odniesieniu do warunku, o którym mowa w pkt. 1 a) - posiada uprawnienia do prowadzenia
działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,
b) w odniesieniu do warunku, o którym mowa w pkt. 1 b) - posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do
realizacji zamówienia,
c) w odniesieniu do warunku, o którym mowa w pkt. 1 c) - dysponuje lub będzie dysponował
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) w odniesieniu do warunku, o którym mowa w pkt. 1 d) - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia;
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niŜ na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
4. Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złoŜonych przez
Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń, określonych w treści siwz. Wykonawca, który nie wykaŜe
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie
uznana za odrzuconą.
5. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iŜ 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 wykonaniu zamówienia.
6. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, moŜe przedstawić inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku
Rozdział VII: Dokumenty, w tym oświadczenia, jakie naleŜy złoŜyć w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu naleŜy złoŜyć następujące dokumenty i
oświadczenia:
1) w odniesieniu do warunku, o którym mowa w rozdz. VI pkt. 1 a):
- Zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl
przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z
przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający prawo wykonywania działalności
ubezpieczeniowej;
2) w odniesieniu do warunku, o którym mowa w rozdz. VI pkt. 1 b):
- zamawiający nie Ŝąda złoŜenia Ŝadnego dokumentu; weryfikacja spełnienia warunku nastąpi na
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
3) w odniesieniu do warunku, o którym mowa w rozdz. VI pkt. 1 c):
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- zamawiający nie Ŝąda złoŜenia Ŝadnego dokumentu; weryfikacja spełnienia warunku nastąpi na
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
4) w odniesieniu do warunku, o którym mowa w rozdz. VI pkt. 1 d):
- zamawiający nie Ŝąda złoŜenia Ŝadnego dokumentu; weryfikacja spełnienia warunku nastąpi na
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów opisanych powyŜej Wykonawca składa inny odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z
zasadami określonymi przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane.
Rozdział VIII: Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
Rozdział IX: Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie dopuszcza się
złoŜenia oferty w formie elektronicznej.
2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt. 2, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
3. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy,
gdy złoŜona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Forma podpisu: czytelny podpis, bądź podpis nieczytelny wraz z imienną pieczątką; forma poświadczenia za
zgodność z oryginałem: podpis w formie j.w., data oraz napis: “za zgodność z oryginałem” (lub
równoznaczny).
6. Wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, w tym formularze, których wzory dołączono do siwz naleŜy
sformułować i wypełnić ściśle wg oznaczonych wzorów, bez pozostawiania nie wypełnionych miejsc.
7. Dokumenty składające się na ofertę winne być, pod rygorem niewaŜności, sporządzone na maszynie,
komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisane przez wykonawcę lub osobę(y) uprawnioną(e) do
reprezentowania Wykonawcy na podstawie wpisu do właściwego rejestru bądź na podstawie stosownego
pełnomocnictwa, którego oryginał, odpis notarialny bądź notarialnie poświadczoną kopię naleŜy dołączyć do
oferty.
8. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być dokonane w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości,
a ponadto parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną.
9. Zaleca się, by wymienione w rozdz. V i VII dokumenty, w tym oświadczenia, zostały złoŜone we wskazanej
kolejności (z zastrzeŜeniem pkt. 10), rozpoczynając od wymienionych w rozdz. V. Na końcu oferty naleŜy
zamieścić spis treści oferty ze wskazaniem kaŜdego złoŜonego w ofercie dokumentu, w tym oświadczeń,
oraz podaniem strony oferty, na której dany dokument się znajduje.
10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których Wykonawca ma wolę zastrzeŜenia do wyłącznej wiadomości Zamawiającego
naleŜy przedstawić w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem
„Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeŜone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.
11. Ofertę naleŜy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie. Koperta winna posiadać oznaczenie
Wykonawcy, Zamawiającego oraz napis: :
“Oferta na świadczenie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia SZChPiG w Bystrej - nie otwierać przed dniem 10.02.2012r. godz. 10:15”
12. JeŜeli oferta zostanie opakowana, zabezpieczona lub oznaczona w inny sposób niŜ powyŜej opisany,
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie a takŜe przedwczesne lub
przypadkowe otwarcie oferty.
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i doręczeniem oferty.
Rozdział X: Zmiana i wycofanie oferty
1. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
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2. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być dokonane w sposób przewidziany dla przygotowania
oferty, z zastrzeŜeniem pkt. 3.
3. W przypadku zmiany oferty - dokumenty zmieniające treść oferty, natomiast w przypadku wycofania oferty powiadomienie o wycofaniu oferty, naleŜy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie oznaczonej
danymi Wykonawcy, Zamawiającego, nazwą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
odpowiednim napisem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
Rozdział XI: Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
1) Cena

- znaczenie: 100 %

2. Sposób oceny ofert w ramach kryteriów:
2.1. W zakresie w/w kryterium ocena zostanie dokonana wg wzoru:
( cena najniŜsza spośród złoŜonych ofert : cena oferty badanej ) x 100 pkt x 100 %
Cena oferty przyjmowana do wyliczeń wg powyŜszego wzoru to cena za realizację całości zamówienia,
wyliczona zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny, określonym w rozdz. X siwz.
3.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów w ramach w/w
kryterium oceny ofert, tj. oferta z najniŜszą ceną.

Rozdział XII: Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną,
stanowiącą sumę składek dla wszystkich rodzajów ryzyk.
2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji zamówienia, które
mają wpływ na cenę oferty.
3. Cena oferty winna obejmować podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeŜeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaŜ usług objętych przedmiotem zamówienia podlega obciąŜeniu podatkiem od
towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
4. Cena oferty winna być wartością wyraŜoną w jednostkach pienięŜnych, w walucie polskiej, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
5. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie moŜe stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp.,
stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna
zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom
Zamawiającego określonym w niniejszej specyfikacji.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzony wyłącznie w walucie polskiej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Rozdział XIII: Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
1. Istotne postanowienia wynikające z treści siwz oraz oferty będą stanowić wiąŜącą podstawę wystawienia
właściwej polisy ubezpieczeniowej, która będzie stanowić umowę o wykonanie zamówienia. Siwz oraz owu
będą stanowić integralną część umowy.
2. Przewiduje się moŜliwość dokonania zmian umowy na następujących warunkach:
- zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter działalności
Zamawiającego stosunków umownych, która wpływa na ubezpieczenia zawarte w ramach niniejszej
umowy,
- zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeŜeniem, Ŝe w odniesieniu do niniejszej umowy
ubezpieczenia moŜliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego.
Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyraŜoną w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaŜności.
Rozdział XIV: Wyjaśnianie oraz modyfikacja treści specyfikacji
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie
później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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2. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w
pkt. 1, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, zamawiający będzie mógł udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
pkt. 1
4. Treść zapytań wraz wyjaśnieniami zamawiający przekaŜe wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni na stronie internetowej.
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaŜe
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia
oraz zamieści na stronie internetowej.
7. JeŜeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
8. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej.
Postanowienia pkt. 7 stosuje się odpowiednio.
Rozdział XV: Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami
1. W toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu będą uwaŜane za
złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie
potwierdzona pisemnie.
Rozdział XVI: Wskazanie osób upowaŜnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Osobami upowaŜnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) Z-ca Dyrektora ds. admin.-eksplatac. - Krzysztof Skorupka, tel. (033) 4991 801,
2) Inspektor ds. zamówień publicznych - Danuta Kacprzak, tel. (033) 4991 810.
Rozdział XVII: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 10.02.2012 r. o godz. 10:00.
2. Ofertę naleŜy złoŜyć (doręczyć) w w/w terminie w Sekretariacie Dyrekcji Specjalistycznego Zespołu Chorób
Płuc i Gruźlicy w Bystrej, przy ul. Fałata 2.
3. Oferty złoŜone (równieŜ za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej) po upływie terminu składania ofert
zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4. Wykonawca winien dołoŜyć szczególnej staranności, by złoŜyć ofertę w stanie nieuszkodzonym. Oferty
złoŜone w stanie uszkodzonym zostaną dopuszczone do postępowania na ryzyko Wykonawcy.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej, przy ul.
Fałata 2, w sali konferencyjnej w budynku administracji , w dniu 10.02.2012 r. o godz. 10:15.
Rozdział XVIII: Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu terminu określonego w pkt. 1.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział XIX: Informacje dotyczące otwarcia, badania i oceny ofert
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie
zamówienia.
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3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŜe informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach, jeŜeli informacje te stanowiły istotny element oferty brany pod uwagę przy ocenie ofert
w ramach kryteriów oceny ofert.
4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złoŜonych ofert. Nie udzielenie przez Wykonawcę wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie skutkowało będzie odrzuceniem oferty.
6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej
oferty oraz, z zastrzeŜeniem pkt. 7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 89
ust. 1 ustawy.
9. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Rozdział XX: Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Zamawiający wymaga złoŜenia przed podpisaniem umowy następujących dokumentów:
1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi)..
2. Umowa regulująca współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierająca
w szczególności elementy, o których mowa w rozdz. XXII pkt 1 i 2 siwz.
3. Uchwała wspólników spółki lub umowa spółki potwierdzająca prawo osoby reprezentującej spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o
wartości dwukrotnie przewyŜszającej wysokość kapitału zakładowego.
Nie przedłoŜenie któregoś z w/w dokumentów będzie skutkowało nie podpisaniem umowy z winy wykonawcy.
Rozdział XXI: Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Rozdział XXII: Informacje dodatkowe
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
zobowiązani są przedstawienia w ofercie pełnomocnictwa dla ustanowionego przez podmioty wspólnie
ubiegające się o udzielenie zamówienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Treść w.w. pełnomocnictwa moŜe zostać zawarta w treści umowy regulującej współpracę podmiotów
wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku umowę naleŜy złoŜyć w formie właściwej dla
wymaganej przepisami siwz formy pełnomocnictwa – zgodnie z rozdz. IX pkt. 7 siwz..
2. Umowa regulująca współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie winna zawierać
w szczególności zapisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności wszystkich stron umowy za zobowiązania
wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz określenia podmiotu wiodącego
odpowiedzialnego bezpośrednio za naleŜyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego a takŜe
za kontakty i rozliczenia z Zamawiającym.
3. Przepisy ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Protokół, oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
składane przez Zamawiającego i Wykonawców w toku postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeŜeli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, Ŝe
nie mogą być one ogólnie udostępnione, a ponadto prawidłowo je oznaczył i zabezpieczył.
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5. Zamawiający udostępni dokumenty podlegające udostępnieniu za zasadach określonych w ustawie oraz
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający Ŝąda, pod rygorem odrzucenia oferty, wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom, bądź złoŜenia oświadczenia, Ŝe nie powierzy
wykonania którejkolwiek części zamówienia podwykonawcy.
7. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenie zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział XXIII: Środki ochrony prawnej
Zasady dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział XXIV: Postanowienia końcowe
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złoŜyli
oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie wyboru oferty,
a takŜe inne informacje wymagane ustawą.
2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zamieści informacje wymagane ustawą na
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający uniewaŜni postępowanie w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
4. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
b) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający
zawrze w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później
jednak niŜ przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeŜeniem pkt. 6.
6. Umowa moŜe zostać zawarta przed upływem pięciodniowego terminu, jeŜeli w postępowaniu, w zakresie
konkretnego zadnia, zostanie złoŜona tylko jedna oferta.
7. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie dopełni w terminie wyznaczonym przez zamawiającego formalności wymaganych przed
podpisaniem umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zaistnieją przesłanki, o których mowa w art.
93 ust. 1 ustawy.
8. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Dane do ubezpieczenia
Bystra, dnia 03.01.2012 r.

Zatwierdził w dniu ……………………

………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)
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