
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
-przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 200.000 EURO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
„Pro-Medica” w Ełku Spółki z o.o. 

Postępowanie  prowadzone  w oparciu  o  przepisy ustawy z  dnia  29.01.2004 r.  Prawo zamówień  publicznych  
(Dz.U. nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zmianami) zwanej dalej: Ustawą

I. Nazwa i dane Zamawiającego:

„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.
Dane Zamawiającego: 

1) Konto bankowe: BGŻ O/Ełk
2) Nr konta bankowego: 74203000451110000001038710
3) NIP: 848-16-30-309
4) KRS: Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000026179
Rejestr ZOZ: prow. przez Wojewodę Warm.-Mazurskiego nr księgi rejestrowej  28-00241
Adres do korespondencji: „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk
7) Fax do korespondencji w sprawie Zamówienia: (87) 621 96 33
8) Strona internetowa: www.promedica.elk.com.pl
9) E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
10) Znak Postępowania: 6154/2013
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z prawem opcji.
2. Podstawa  prawna  udzielenia  zamówienia  publicznego:  art.  10  ust.  1  i  art.  art.  39-46  ustawy  

z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 113 z 2010 r.,  poz. 759 z późn. zmianami)  
zwana dalej: Ustawą

III.Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego,  w 
tym  mienia  będącego  własnością  Miasta  Ełk  przekazanego  w  użytkowanie  Zamawiającego.  Przedmiot 
zamówienia podlega podziałowi na zadania:

Zadanie I Ubezpieczenia mienia: 
1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
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3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,
4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk,
Zadanie II Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą 
Zadanie III Dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
1) dobrowolne  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności leczniczej 

(nadwyżkowe) 
2) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i 

posiadania mienia
Zadanie IV Ubezpieczenia komunikacyjne: 
1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności posiadaczy pojazdów mechanicznych 
2) ubezpieczenie auto-casco 
3) ubezpieczenie NNW 
4) ubezpieczenie szyb
5) ubezpieczenie assistance

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66510000-8 (Usługi ubezpieczeniowe).
3. Jednostki organizacyjne Zamawiającego, które mają być objęte w/w ubezpieczeniami:

I. PRO MEDICA Szpital 
1. Szpital ul. Baranki 24
2. Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Baranki 24, ul. Konopnickiej 1
3. Dział Diagnostyki Medycznej , ul. Baranki 24, ul. Konopnickiej 1

II. PRO MEDICA – Opieka Długoterminowa  
1. Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy ul. Baranki 24

2. Zakład Opiekuńczo- Leczniczy ul. Baranki 24

III. PRO MEDICA Opieka Ambulatoryjna 
1. Przychodnia Specjalistyczna ul. Konopnickiej 1, ul. Baranki 24
2. Przychodnia Leczenia Uzależnień ul. Armii Krajowej 29/31
3. Dział  ratownictwa  Medycznego  i  Transportu  Sanitarnego  ul.  Baranki  24,   ul. 
Piłsudzkiego 1, ul. Szkolna 1 Kalinowo
4. POZ ul. Baranki 24

IV. PRO MEDICA Sp. z o.o. ul. Baranki 24 
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki: nr 1-4 do SIWZ.
VI. Prawo opcji w Zadaniu III Dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Oferty w części 

dotyczącej dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinny zawierać 3 (trzy) opcje 
wysokości  sumy  gwarancyjnej.  Szczegółowy opis  tych  opcji  zawiera  Załącznik  nr  1 do  SIWZ. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru opcji.

VII.Udział  Brokera.  Postępowanie  prowadzone  jest  przy udziale  brokera  ubezpieczeniowego,  Kancelarii 
Prawniczo-Brokerskiej Adversum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadającego pełnomocnictwo 
Zamawiającego.  Broker  uczestniczyć  będzie  w:  czynnościach  przygotowawczych  do  zawarcia,  
zawieraniu  i  obsłudze  ubezpieczeń  Zamawiającego  przez  cały  okres  umowy  wynikający  ze 
specyfikacji.  Broker  będzie  wynagradzany  prowizyjnie  przez  Wykonawcę  ze  środków  własnych 
według stawek zwyczajowo przyjętych dla brokerów ubezpieczeniowych przez cały okres umowy 
wynikający ze specyfikacji.

IV. Udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.

Zamawiający  nie  dopuszcza  powierzenia  podwykonawcom  wykonania  zamówienia  z  uwagi  na  specyfikę  
przedmiotu zamówienia.

V. Oferty częściowe.

Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych, tylko w takim zakresie jeśli oferta częściowa będzie  
obejmować:
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- łącznie: Zadania I, II, III, 
- tylko Zadanie IV.

VI. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje  składanie  zamówień uzupełniających  na  warunkach i  w trybie  art.  67  ust.  1  pkt  6  
Ustawy,  jeżeli  w  okresie  trwania  umowy  nastąpi  wzrost  majątku  Zamawiającego  powodujący  konieczność 
doubezpieczenia.  W  takim przypadku,  Wykonawca,  któremu  zostanie  udzielone  zamówienie  podstawowe  – 
zobowiązany będzie do stosowania stawek taryfowych nie wyższych niż tych z zamówienia podstawowego,  
a  składka  ubezpieczeniowa  zostanie  obliczona  proporcjonalnie  do  czasu  (co  do  dnia)  udzielanej  ochrony 
ubezpieczeniowej (pro rata temporis).

VIII. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 
Zadanie I: od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku 
Zadanie II :  od dnia 01.03.2014 roku do dnia 28.02.2015 roku
Zadanie III :  od dnia 01.03.2014 roku do dnia 28.02.2015 roku
Zadanie IV :  od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku

IX. Opis warunków udziału w postępowaniu 
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej,

Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca 1.3 posiada uprawnienia do wykonywania  
działalności objętej przedmiotem zamówienia, w szczególności posiada  zezwolenie na prowadzenie działalności  
gospodarczej  w  zakresie  ubezpieczeń  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  22  maja  2003  r.  o  działalności  
ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124 poz. 1151 z późn. zmianami),

1.2.Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków  w tym zakresie.

1.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków  w tym zakresie.

1.4.Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków  w tym zakresie.

2. Ocena  spełnienia  warunków  zostanie  dokonana  zgodnie  z  formułą:  spełnia/nie  spełnia,  na  podstawie 
oświadczeń lub dokumentów określonych w pkt X specyfikacji.

3. Jeżeli  wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z nich musi  spełniać określone  
w tym punkcie warunki. Zobowiązani są oni również do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania  
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia.

4. W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  braku  podstaw  do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art.  
24. ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wypełnić Załącznik nr 6)

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
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1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt IX, wykonawca wraz 
z ofertą składa następujące dokumenty i oświadczenia:
1.1. Zezwolenie  na  wykonanie  działalności  ubezpieczeniowej  wydane  przez  właściwy organ,  o  którym 

mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124 poz.  
1151 z późn. zmianami),

1.2. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  – 
wystawionego nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt IX 1.2-1.4 oraz o nie podleganiu wykluczeniu 
z  postępowania  na  podstawie  art.  24  Ustawy  (wzory  Oświadczeń  zawiera  Załącznik  nr  3  
do specyfikacji).

2. Powyższe  dokumenty  składane  są  w oryginale  lub  kopii  potwierdzonej  przez  wykonawcę  za  zgodność  
z oryginałem. 

3. W przypadku, gdy wykonawcy składają ofertę wspólną, każdy z nich zobowiązany jest do złożenia kompletu 
dokumentów.

4. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie występująca jako osoba reprezentująca w odpisie z rejestru –  
wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego pełnomocnictwa w oryginale lub poświadczonej 
notarialnie kopii.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast  
dokumentu  wymienionego  w  pkt  1.2  –  składa  dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  
lub  miejsce  zamieszkania  potwierdzający,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości.  
Jeżeli  w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu,  
o  którym  mowa  powyżej  zastępuje  się  go  dokumentem   zawierającym  oświadczenie  złożone  przed 
notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  
lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń

1. Wszelkie  oświadczenia,  informacje  i  zapytania  zamawiający  i  wykonawcy  przekazują  sobie  w  formie  
pisemnej, faksowej lub pocztą elektroniczną. Każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania.

2. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami:
1) w sprawach formalno-prawnych: Tomasz Formejster,  tel. 87 621 96 50
Kontakt z wymienioną osobą jest możliwy w godzinach pracy 7.00-15.00

  (pisemnie lub za pomocą faksu).
2)  W  sprawach  merytorycznych  Sebastian  Sobolewski  –  Dyrektor  ds.  Ubezpieczeń  Korporacyjnych  

reprezentujący brokera ubezpieczeniowego,  Kancelarię Prawniczo-Brokerską Adversum Sp. z o.o.,  ul.  
Bajońska  13  lok.  14,  03-963  Warszawa,  tel.  kom.  669 922 070,  tel/fax  022 616  40  77,  e-mail: 
s.sobolewski@adversum.pl. 
Kontakt możliwy w dniach roboczych w godz. 8:00-16:00.

3. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia w trybie art. 38 Ustawy.

4. Zamawiający udziela odpowiedzi w trybie art. 38 Ustawy, jednakże zamawiający nie przewiduje zwoływania  
zebrania wszystkich wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Ustawy.

XII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, pismem czytelnym. 
3. Oferta musi być zgodna z przepisami Ustawy oraz warunkami niniejszej specyfikacji. Muszą znaleźć się  

w niej wszelkie informacje, dokumenty, oświadczenia i załączniki wymagane przez specyfikację.
4. Oferta musi składać się z następujących dokumentów - Załączniki do oferty:

a. Formularz oferty (wg Załącznika nr 3 SIWZ).
b. Formularz cenowy (wg Załącznika nr 3 SIWZ). 
c. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. 
d. Odpis z KRS lub innego rejestru.
e. Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy (wg Załącznika nr 3 SIWZ).
f. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 Ustawy.
g. Oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  Ustawy  

(wg Załącznika nr 3 SIWZ).
h. Oświadczenie o akceptacji klauzul dodatkowych (wg Załącznika nr 3 SIWZ). 

5. Do oferty wykonawca załącza treść ogólnych warunków ubezpieczenia, na które powołuje się w ofercie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do używania wzorów określonych załącznikami niniejszej specyfikacji.
7. Wszystkie strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie 

oferty.
8. W ofercie  wykonawca  może  zastrzec,  które  informacje  z  oferty lub  jej  załączników stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Takie dokumenty powinny być wyodrębnione w oddzielnym i opisanym pakiecie: „Załączniki  
zastrzeżone – tajemnica przedsiębiorstwa”. Takie  dokumenty i  informacje  nie będą udostępniane innym 
uczestnikom postępowania.

9. Oferta  i  wszystkie  załączniki  muszą  być  podpisane  przez  wykonawcę  lub  osoby  uprawnione  do  jego 
reprezentacji. 

10. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
11. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi w całości wykonawca.
12. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zamkniętej kopercie/opakowaniu pod nazwą:
„OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRO-MEDICA W 
EŁKU SP. Z O.O.. NIE OTWIERAĆ PRZED 16.12.2013 r. godz. 10.00”.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę  należy  złożyć  do  dnia  16.12.2013 r.  do  godz.  10.00 w  siedzibie  Zamawiającego,  pokój  nr  504 
(Sekretariat) lub za pośrednictwem poczty.  Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie  
zwrócona bez otwierania wykonawcy.

2. Wykonawca może, przed terminem złożenia oferty, dokonać zmiany w złożonej ofercie albo wycofać ofertę. 
3. Zmiany w ofercie  albo jej  wycofanie  wykonawca  dokonuje  w sposób przewidziany dla  złożenia  oferty  

z odpowiednim oświadczeniem o zmianie  albo wycofaniu oferty – w kopercie/opakowaniu oznakowanej: 
„ZMIANA/WYCOFANIE  OFERTY  NA  UBEZPIECZENIE  MIENIA  I  ODPOWIEDZIALNOŚCI 
CYWILNEJ PRO-MEDICA W EŁKU SP. Z O.O.”.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16.12.2013 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego  w  pokoju 
0/27A ( - 1 piętro ) 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

6. Podczas  otwarcia  ofert  zamawiający ogłosi  nazwy i  adresy wykonawców oraz ceny,  terminy wykonania  
zamówienia i warunki płatności zawarte w ofertach.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę oferty wykonawca oblicza i podaje za całość danego zadania zamówienia (cena łączna za wszystkie 
ubezpieczenia  w  danym  zadaniu  za  pełen  okres  trwania  umowy).  Cena  musi  być  podana  w  PLN  z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Z uwagi na trzy opcje limitu - w Zadaniu III wykonawca podaje trzy ceny łączne z zaznaczeniem, której opcji  
limitu dotyczy – oznaczając je symbolami:

• C1 – cena z limitem głównym OC – 300.000 zł
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• C2 – cena z limitem głównym OC – 500.000 zł
• C3 – cena z limitem głównym OC – 1.000.000 zł
3. Cena  oferty  musi  zawierać  w  sobie  wszystkie  zniżki  i  zwyżki,  które  wykonawca  zastosował  

przy kalkulowaniu ceny. Żadne późniejsze dodatkowe zmiany nie będą brane pod uwagę.
4. Ceny  za  poszczególne  ubezpieczenia  komunikacyjne  należy  podać  wg  podanych  w  wykazie  

sum ubezpieczenia. Ceny faktyczne za ubezpieczenia komunikacyjne będą przeliczane jeszcze raz wg stawek 
wynikających z oferty przy wystawianiu polis uwzględniając zmiany wartości pojazdów.

XVII.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty dla każdego z zadań zamawiający będzie się posługiwał następującymi kryteriami:
1.1. Cena łączna – waga oceny 100%

2. Badaniem  i  oceną  ofert  zajmuje  się  komisja  przetargowa.  Komisja  bada  wszystkie  oferty  
nie podlegające odrzuceniu.

3. Opis kryteriów:

3.1. Zadanie I 
Kryterium ceny łącznej oferty:
Ilość punktów za cenę oferty oblicza się wg następującego wzoru:

Pc = 

Gdzie: 
Pc – ilość punktów za cenę oferty

Wynik oceny ofert. Badanie ofert zakończy końcowa łączna ocena ofert, wg następującego wzoru:

Kon = Pc 

gdzie:
Ko – ilość punktów za końcową łączną ocenę oferty 
Pcn – ilość punktów za cenę oferty 

3.2. Zadanie II 
Kryterium ceny łącznej oferty:
Ilość punktów za cenę oferty oblicza się wg następującego wzoru:

Pc = 

Gdzie: 
Pc – ilość punktów za cenę oferty

Wynik oceny ofert. Badanie ofert zakończy końcowa łączna ocena ofert, wg następującego wzoru:

Kon = Pc 

gdzie:
Ko – ilość punktów za końcową łączną ocenę oferty 
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Pcn – ilość punktów za cenę oferty 

3.3. Zadanie III 
Kryterium ceny łącznej oferty:
Ilość punktów za cenę oferty oblicza się wg następującego wzoru:

Pcn = 

Gdzie: 
Pcn – ilość punktów za cenę oferty z odpowiednim symbolem opcji limitu OC (odpowiednio Pc1, Pc2, Pc3).

Wynik oceny ofert. Badanie ofert zakończy końcowa łączna ocena ofert, oddzielnie dla każdego limitu OC, 
wg następującego wzoru:

Kon = Pcn

gdzie:
Kon – ilość punktów za końcową łączną ocenę oferty odpowiednim symbolem opcji limitu OC (odpowiednio 
Ko1, Ko2, Ko3)
Pcn – ilość punktów za cenę oferty z odpowiednim symbolem opcji limitu OC (odpowiednio Pc1, Pc2, Pc3)

3.4. Zadanie IV 
Kryterium ceny łącznej oferty:
Ilość punktów za cenę oferty oblicza się wg następującego wzoru:

Pc = 

Gdzie: 
Pc – ilość punktów za cenę oferty

Wynik oceny ofert. Badanie ofert zakończy końcowa łączna ocena ofert, wg następującego wzoru:

Kon = Pc 

gdzie:
Ko – ilość punktów za końcową łączną ocenę oferty 
Pcn – ilość punktów za cenę oferty 

4. Wybór  opcji  w  Zadaniu  III  dobrowolnym  ubezpieczeniu  odpowiedzialności  cywilnej.  Zamawiający 
zastrzega sobie, w ramach prawa opcji, wybór opcji limitu w dobrowolnym ubezpieczeniu OC.

5. Najkorzystniejsza oferta. Za najkorzystniejszą ofertę w poszczególnych zadaniach zostanie uznana oferta z  
największą  liczbą  punktów  Ko.  Dla  Zadania  III  Zamawiający  dokona  wyboru  limitu  OC.  Komisja 
przetargowa wyłania oferty najkorzystniejsze zgodnie z podanymi kryteriami, w tym decyzją o wyborze opcji 
limitu OC w Zadaniu III. 
Zamówienie  na  poszczególne  zadania  zostaną  udzielone  wykonawcy,  który przedstawił  najkorzystniejszą 
ofertę.

XVIII. Formalności, jakie powinny być zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
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1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych zadaniach, zamawiający zawiadomi 
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  podając  nazwę,  siedzibę  i  adres  wykonawcy,  którego  ofertę 
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli  
oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie,  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  zamawiający  zamieści  informację,  o  której  mowa  
w ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej urzędu oraz w swojej siedzibie w gablocie informacyjnej.

3. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy działający wspólnie, przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia  publicznego,  są  oni  zobowiązani  do  złożenia  zamawiającemu  treści  umowy  regulującej  
ich współpracę.

4. Podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w trybie i terminie ustalonym przez strony.
5. Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany jest wystawić polisy 

wynikające z Zadań I i IV nie później niż do dnia 16.12.2013 roku, a polisy wynikających z Zadania II i III do 
dnia 15.02.2014 r.. 

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zwieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 

albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł 
z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Zamawiający  wymaga  podpisania  z  wykonawcą  umowy,  której  wzór  stanowi  jest  w  Załączniku  nr  3
do SIWZ.

2. Akceptacja wzoru umowy przez wykonawcę jest warunkiem wymaganym postępowania. 

XXI. Pouczenie o środkach prawnych przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki  ochrony  prawnej  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi  postępowania,  a  także  innemu 
podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy. 

2. Środki  ochrony prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
Ustawy.

3. Środki ochrony prawnej uregulowane są w Dziale VI Ustawy.

XXII.Załączniki

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:
 Załącznik  nr  1 –  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawierający  warunki  wymagane  

w odniesieniu do poszczególnych Zadań.
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 Załącznik nr 2 – Treść klauzul i warunków wymaganych (obligatoryjnych)

 Załącznik nr 3 – Wzory dokumentów i oświadczeń

 Załącznik nr 4 – Wykazy mienia 

 Załącznik nr 5 – Wykaz pojazdów

 Załącznik nr 6 – Szkodowość  

 Załącznik nr 7 – Grupa kapitałowa

Specyfikację zatwierdził w dniu.........................
 
-------------------------------------

Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawierający  warunki  wymagane  i  szczególne  preferowane  
w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

§1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia:

1. Okres  ubezpieczenia  –  Zadanie  I  i  IV  01.01.2014  –  31.12.2014,  Zadanie  II  i  III –  01.03.2014-
28.02.2015

2. Płatność składki – ratalna (podzielona na kwartalne raty), oprócz ubezpieczeń komunikacyjnych (płatne 
jednorazowo)

3. Obsługa ubezpieczeń – wszelka dokumentacja dotycząca wniosków o wystawienie polis, korespondencja 
w  sprawie  likwidacji  szkód  i  innych  pism  dotyczących  obsługi  ubezpieczeń  Zamawiającego  będzie 
kierowana i prowadzona przez brokera ubezpieczeniowego Kancelarię Prawniczo-Brokerską Adversum 
Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§2. Warunki dla poszczególnych Zadań (rodzajów ubezpieczeń).

ZADANIE I ZAMÓWIENIA

I. WARUNKI DLA UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA  I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH  

A. Warunki wymagane (obligatoryjne):

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka: 
ogień, wybuch,  upadek statku powietrznego,  piorun,  huragan (parametr  prędkości wiatru 17 m/s),  
powódź, zalanie, wydostawanie się wody i innych cieczy z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 
(w  tym  cofnięcie  i  spiętrzenie  wody  wskutek  niedrożności  kanalizacji),  pękanie  rur  w  wyniku 
zamarznięcia, grad, deszcz nawalny, osuwanie się ziemi, przewrócenie się drzew, masztów i innych 
obiektów na ubezpieczone mienie, zaleganie śniegu lub lodu na ubezpieczonym mieniu, trzęsienie 
ziemi,  lawina,  dym,  sadza,  implozja,  uderzenie  pojazdu  w  ubezpieczone  mienie,  huk 
ponaddźwiękowy,  uszkodzenie  chodników,  dróg,  innych  budowli,  dewastacja/wandalizm,  akcja 
ratownicza związana ze zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową 
Sabotaż,  strajki,  akty  terroru z  limitem  odpowiedzialności  3.000.000  zł  na  jedno  i  wszystkie  
zdarzenia.  Dla  tych  ryzyk  dopuszcza  się  możliwość  zastosowania  standardowych  treści  klauzul  
wykonawców i  wprowadzenia  franszyzy  redukcyjnej  na  te  ryzyka,  nie  wyższej  niż  5% wysokości  
odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł
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3) Franszyzy integralne: maks. 500 zł 
4) Klauzule: 
• Przyjęcie klauzuli przepięcia – limit 200.000 zł
• Przyjęcie klauzuli rażącego niedbalstwa
•    Przyjęcie klauzuli aktualności ochrony ubezpieczeniowej
• Przyjęcie klauzuli stempla bankowego
• Przyjęcie klauzuli płatności niewymagalnych rat
•    Przyjęcie klauzuli automatycznego doubezpieczenia
• Przyjęcie klauzuli proporcjonalnej płatności składki
• Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia
• Przyjęcie klauzuli miejsca ubezpieczenia
• Przyjęcie klauzuli Leeway
• Przyjęcie klauzuli uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
• Przyjęcie klauzuli zwiększonych kosztów pracy 
• Przyjęcie klauzuli odtworzenia dokumentów
• Przyjęcie klauzuli drobnych robót budowlanych
• Przyjęcie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji
•    Przyjęcie klauzuli inwestycyjnej
• Przyjęcie klauzuli drobnych robót budowlanych

Sumy  ubezpieczenia,  system  ubezpieczenia,  rodzaj  wartości  łącznie  dla  Zamawiającego  
(dla wszystkich jednostek organizacyjnych). 

Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Rodzaj wartości Suma ubezpieczenia

Budynki i Budowle Sumy Stałe Wartość odtworzeniowa 95 093 954

Maszyny urządzenia i 
wyposażenie Sumy Stałe Wartość księgowa 

brutto 10 820 965,98

Składniki Niskocenne 
majątku Sumy Stałe Wartość księgowa 

brutto 965 890

Środki obrotowe Sumy stałe Wg cen wytworzenia lub 
zakupu netto 600 000

Nakłady adaptacyjne Sumy stałe Wartość odtworzeniowa 2 000 000

II. WARUNKI DLA UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU  

A. Warunki wymagane (obligatoryjne):

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka: 
Kradzież z włamaniem
Rabunek
Dewastacja związana z kradzieżą z włamaniem
Koszty naprawy i wymiany zabezpieczeń

2) Franszyzy redukcyjne i integralne:
a) Franszyza redukcyjna: brak
b) Franszyza integralna: brak
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3) Klauzule:
•    Przyjęcie klauzuli aktualności ochrony ubezpieczeniowej
• Przyjęcie klauzuli stempla bankowego
• Przyjęcie klauzuli terminu dokonania oględzin
• Przyjęcie klauzuli płatności niewymagalnych rat
•    Przyjęcie klauzuli automatycznego doubezpieczenia
• Przyjęcie klauzuli proporcjonalnej płatności składki
• Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia
• Przyjęcie klauzuli miejsca ubezpieczenia
• Przyjęcie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji

Sumy ubezpieczenia,  system ubezpieczenia,  rodzaj  wartości  łącznie  dla Zamawiającego (dla wszystkich 
jednostek organizacyjnych). 

Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Rodzaj wartości Suma ubezpieczenia

Maszyny, urządzenia
i wyposażenie Pierwsze ryzyko Księgowa brutto 80.000 zł

Gotówka w lokalu 
od rabunku Pierwsze ryzyko Wartość nominalna 20.000 zł

Gotówka w lokalu od 
kradzieży z włamaniem Pierwsze ryzyko Wartość nominalna 20.000 zł

Gotówka w transporcie Pierwsze ryzyko Wartość nominalna 20.000 zł

Środki obrotowe Pierwsze ryzyko Cena zakupu 50.000 zł

Koszt naprawy 
zabezpieczeń Pierwsze ryzyko Wartość odtworzeniowa 5.000 zł

III. WARUNKI DLA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO (ELEKTRONICZNEGO)   

A. Warunki wymagane (obligatoryjne):

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka: 

Wszelkie  szkody  materialne  (fizyczne)  polegające  na  utracie,  uszkodzeniu  lub  zniszczeniu  przedmiotu  
ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności:

- działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome 
i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,

- kradzież z włamaniem z zamkniętego lokalu lub pojazdu, rabunek, wandalizm
- działanie  ognia  (w tym również dymu  i  sadzy)  oraz polegające  na osmaleniu,  przypaleniu,  a  także  

w  wyniku  wszelkiego  rodzaju  eksplozji,  implozji,  uderzenia  pioruna,  upadku  statku  powietrznego  
oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz),

- działanie  wody  tj.  zalania  wodą  z  urządzeń  wodno-kanalizacyjnych,  burzy,  sztormu,  wylewu  wód 
podziemnych,  deszczu nawalnego,  wilgoci,  pary wodnej  i  cieczy w innej  postaci  oraz mrozu,  gradu, 
śniegu,

- działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi,
- wady  produkcyjne,  błędy  konstrukcyjne,  wady  materiałowe,  które  ujawniły  się  dopiero  po  okresie 

gwarancji,
- zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej,
- szkody w nośnikach obrazu w urządzeniach fotokopiujących –  w tej  części  dopuszcza się  możliwość  

zastosowania standardowych treści klauzul wykonawców
- pośrednie  działanie  wyładowań  atmosferycznych  i  zjawisk  pochodnych,  tj.  działanie  pola 

elektromagnetycznego i indukcji
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- koszty  zabezpieczenia  ubezpieczonego  mienia  przed  bezpośrednim zagrożeniem ze  strony  zdarzenia  
losowego  objętego  ubezpieczeniem,  koszty  akcji  ratowniczej,  koszty  uprzątnięcia  pozostałości  
po szkodzie

W przypadku szkody w danych i nośnikach danych – pokryte będą koszty odtworzenia nośników danych  
oraz  koszty  automatycznego  lub  ręcznego  ponownego  wprowadzenia  danych  lub  programów  
(w tym systemów operacyjnych) z kopii zapasowych
Zakres terytorialny: 
Sprzęt stacjonarny: RP
Sprzęt przenośny: RP + Europa
 
Wypłata odszkodowania nastąpi w kwocie odpowiadającej wysokości szkody (naprawy lub odtworzenia) 
nie  większej  niż suma ubezpieczenia danego przedmiotu.  W szkodzie częściowej odszkodowanie będzie 
odpowiadać  wartości  niezbędnych  kosztów naprawy z  uwzględnieniem kosztów demontażu,  transportu, 
montażu,  cła  oraz  innych  tego  typu  opłat.  W  szkodzie  całkowitej  odszkodowanie  będzie  odpowiadać 
wartości kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu o takich samych lub możliwie zbliżonych  
parametrach technicznych – łącznie z kosztem systemu operacyjnego w wersji OEM.

2) Franszyzy redukcyjne i integralne:
a) Franszyza redukcyjna: 

Sprzęt stacjonarny - maksymalna 5% wartości odszkodowania, nie mniej niż 500 zł 
Sprzęt przenośny - maksymalna 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł 

b) Franszyza integralna: 200 zł

3) Klauzule:
• Przyjęcie klauzuli rażącego niedbalstwa
•    Przyjęcie klauzuli aktualności ochrony ubezpieczeniowej
• Przyjęcie klauzuli stempla bankowego
• Przyjęcie klauzuli płatności niewymagalnych rat
•    Przyjęcie klauzuli automatycznego doubezpieczenia
• Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia
• Przyjęcie klauzuli miejsca ubezpieczenia
• Przyjęcie klauzuli Leeway
• Przyjęcie klauzuli rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia
• Przyjęcie klauzuli zwiększonych kosztów pracy 

Sumy ubezpieczenia,  system ubezpieczenia,  rodzaj  wartości  łącznie  dla Zamawiającego (dla wszystkich 
jednostek organizacyjnych). 

Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Rodzaj wartości Suma ubezpieczenia

Sprzęt medyczny Sumy stałe Księgowa brutto 6 821 535,53zł

Dane i nośniki danych Pierwsze ryzyko Odtworzeniowa 50.000 zł

IV. WARUNKI  DLA  UBEZPIECZENIA  SZYB  I  PRZEDMIOTÓW  SZKLANYCH    
OD STŁUCZENIA

A. Warunki wymagane (obligatoryjne):

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka: 
Stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów szklanych. Koszt naprawy obejmie oprócz kosztu 
wymiany,  również  koszty  transportu,  wstawienia,  montażu,  ustawienia  rusztowań  oraz  wymiany 
ewentualnych napisów/naklejek 
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2) Franszyzy redukcyjne i integralne:
a) Franszyza redukcyjna: brak
b) Franszyza integralna: 80 zł

3) Klauzule:
• Przyjęcie klauzuli rażącego niedbalstwa
• Przyjęcie klauzuli regresowej
•    Przyjęcie klauzuli aktualności ochrony ubezpieczeniowej
• Przyjęcie klauzuli powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie
• Przyjęcie klauzuli stempla bankowego
• Przyjęcie klauzuli terminu dokonania oględzin
• Przyjęcie klauzuli płatności niewymagalnych rat
• Przyjęcie klauzuli automatycznego doubezpieczenia
• Przyjęcie klauzuli proporcjonalnej płatności składki
• Przyjęcie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji

Sumy ubezpieczenia,  system ubezpieczenia,  rodzaj  wartości  łącznie  dla Zamawiającego (dla wszystkich 
jednostek organizacyjnych):

Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Rodzaj wartości Suma ubezpieczenia

Szyby i przedmioty 
szklane wewnątrz i na 
zewnątrz budynków

Pierwsze ryzyko Wartość odtworzeniowa 10.000 zł

ZADANIE II ZAMÓWIENIA

WARUNKI DLA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

A. Warunki wymagane (obligatoryjne):

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka: 
Obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem 
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654) na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. (Dz.U. nr 293 poz. 1729)
Obowiązkowa klauzula dodatkowa do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej: 
Ubezpieczyciel rezygnuje z regresu do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi 
odpowiedzialność, w przypadku szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa.

2) Franszyzy redukcyjne i integralne:
a) Franszyza redukcyjna: BRAK
b) Franszyza integralna: BRAK

Sumy gwarancyjne, limity odpowiedzialności łącznie dla Zamawiającego 

Zakres odpowiedzialności/klauzula dodatkowa Limit 
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na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia

LIMIT
100.000 Euro na jedno

i 500.000 Euro na 
wszystkie zdarzenia

ZADANIE III ZAMÓWIENIA

WARUNKI DLA DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

A. Warunki wymagane (obligatoryjne):

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka: 
Odpowiedzialność cywilną zamawiającego oraz wszystkich jego jednostek organizacyjnych za szkody na mieniu 
i  osobie  powstałe  w związku z  prowadzeniem działalności  i  posiadaniem mienia,  w tym odpowiedzialność 
wynikająca z udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń 
zdrowotnych na podstawie art.  25 ust.  1 pkt  1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności  leczniczej  
(ubezpieczenie nadwyżkowe). Zakres pokryje również odpowiedzialność za podwykonawców zamawiającego 
bez prawa do regresu.
Ubezpieczeniem objęte są wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, z których roszczenia 
zostaną  zgłoszone  przed  upływem  ustawowych  terminów  przedawnienia.  Za  wypadek  ubezpieczeniowy 
przyjmuje się zdarzenie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy  
powodujące szkodę, lub (w przypadku przyjęcia klauzuli czystych strat finansowych) uszczerbek majątkowy nie 
polegający na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza oferty zawierające dwa odrębne ubezpieczenia (nadwyżkowe i OC ogólne  
przedsiębiorstwa), jednak powinny łącznie zawierać wymagany zakres ubezpieczenia. Limity odpowiedzialności 
w obydwu ubezpieczeniach powinny być takie same 

2) Franszyzy redukcyjne i integralne:
a) Franszyza  redukcyjna:  brak  (z  wyjątkiem  przypadku,  gdy  szkoda  będzie  likwidowana  z  tytułu 

klauzuli OC pracodawcy i odszkodowanie lub zadośćuczynienie będzie stanowić nadwyżkę ponad 
świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.10.2002 r. o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych)

b) Franszyza integralna: brak

3) Klauzule:
• Przyjęcie klauzuli rażącego niedbalstwa
• Przyjęcie klauzuli regresowej
•    Przyjęcie klauzuli aktualności ochrony ubezpieczeniowej
• Przyjęcie klauzuli powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie
• Przyjęcie klauzuli stempla bankowego
• Przyjęcie klauzuli płatności niewymagalnych rat
• Przyjęcie klauzuli automatycznego doubezpieczenia
•    Przyjęcie klauzuli proporcjonalnej płatności składki

Sumy  gwarancyjne,  limity  odpowiedzialności  łącznie  dla  Zamawiającego  (dla  wszystkich  jednostek 

organizacyjnych).  Zakres wymagany (obligatoryjny).  W ofercie muszą się znaleźć trzy opcje wysokości  

limitów odpowiedzialności:
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OPCJA I (C1)

Zakres odpowiedzialności/klauzula dodatkowa

Limit 
odpowiedzialności 

/podlimit
(na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia)

LIMIT GŁÓWNY Zakres podstawowy (odpowiedzialność deliktowa i 
kontraktowa)

150.000 zł na jedno 
zdarzenie

i 300.000 zł na 
wszystkie zdarzenia 

OC pracodawcy
(odpowiedzialność za szkody osobowe z tytułu wypadków przy pracy wobec osób 
zatrudnionych  niezależnie  od  podstawy  prawnej  zatrudnienia,  w  tym 
wolontariuszom, stażystom)

150.000 zł na jedno 
zdarzenie

i 300.000 zł na 
wszystkie zdarzenia

OC z tytułu zatruć pokarmowych (w tym salmonella, czerwonka i inne choroby 
przenoszone drogą pokarmową)

150.000 zł na jedno 
zdarzenie

i 300.000 zł na 
wszystkie zdarzenia

OC za produkt (w tym apteka przyszpitalna)

150.000 zł na jedno 
zdarzenie

i 300.000 zł na 
wszystkie zdarzenia

OC za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych 
substancji do środowiska 

150.000 zł na jedno 
zdarzenie

i 300.000 zł na 
wszystkie zdarzenia

OC za szkody powstałe w nieruchomościach lub ruchomościach, z których 
ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 

leasingu lub pokrewnego stosunku prawnego 

150.000 zł na jedno 
zdarzenie

i 300.000 zł na 
wszystkie zdarzenia

OC za szkody w mieniu przechowywanym lub będącym pod ochroną 50.000 zł

OC za szkody w mieniu spowodowane pracownikom (w tym pojazdy 
mechaniczne) 100.000 zł

OPCJA II (C2)

Zakres odpowiedzialności/klauzula dodatkowa

Limit 
odpowiedzialności 

/podlimit
(na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia)
LIMIT GŁÓWNY Zakres podstawowy (odpowiedzialność deliktowa i 

kontraktowa)
500.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia 

OC pracodawcy
(odpowiedzialność za szkody osobowe z tytułu wypadków przy pracy wobec osób 
zatrudnionych  niezależnie  od  podstawy  prawnej  zatrudnienia,  w  tym 
wolontariuszom, stażystom)

500.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia

OC za produkt (w tym apteka przyszpitalna) 500.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia

OC z tytułu zatruć pokarmowych (w tym salmonella, czerwonka i inne choroby 
przenoszone drogą pokarmową)

500.000 zł na jedno i 
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OC za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych 
substancji do środowiska 

150.000 zł na jedno 
zdarzenie

i 300.000 zł na 
wszystkie zdarzenia

OC za szkody powstałe w nieruchomościach lub ruchomościach, z których 
ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 

leasingu lub pokrewnego stosunku prawnego 

150.000 zł na jedno 
zdarzenie

i 300.000 zł na 
wszystkie zdarzenia

OC za szkody w mieniu przechowywanym lub będącym pod ochroną 50.000 zł

OC za szkody w mieniu spowodowane pracownikom (w tym pojazdy 
mechaniczne) 100.000 zł

OPCJA III (C3)

Zakres odpowiedzialności/klauzula dodatkowa

Limit 
odpowiedzialności 

/podlimit
(na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia)
LIMIT GŁÓWNY Zakres podstawowy (odpowiedzialność deliktowa i 

kontraktowa)
1.000.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia

OC pracodawcy
(odpowiedzialność za szkody osobowe z tytułu wypadków przy pracy wobec osób 
zatrudnionych  niezależnie  od  podstawy  prawnej  zatrudnienia,  w  tym 
wolontariuszom, stażystom)

1.000.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia

OC za produkt (w tym apteka przyszpitalna) 1.000.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia

OC z tytułu zatruć pokarmowych (w tym salmonella, czerwonka i inne choroby 
przenoszone drogą pokarmową) 1.000.000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia

OC za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych 
substancji do środowiska 

150.000 zł na jedno 
zdarzenie

i 300.000 zł na 
wszystkie zdarzenia

OC za szkody powstałe w nieruchomościach lub ruchomościach, z których 
ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 

leasingu lub pokrewnego stosunku prawnego 

150.000 zł na jedno 
zdarzenie

i 300.000 zł na 
wszystkie zdarzenia

OC za szkody w mieniu przechowywanym lub będącym pod ochroną 50.000 zł

OC za szkody w mieniu spowodowane pracownikom (w tym pojazdy 
mechaniczne) 100.000 zł

ZADANIE IV ZAMÓWIENIA

WARUNKI DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

A. Warunki wymagane (obligatoryjne):
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Przedmiot ubezpieczenia:  pojazdy zgodnie z Załącznikiem nr 5 będące własnością Zamawiającego, oraz 
użytkowane  przez  zamawiającego  na  podstawie  umowy leasingu,  najmu,  użyczenia  lub  innej  pokrewnej 
umowy.

1) Obowiązkowe  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  posiadaczy  pojazdów  mechanicznych  
za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów 

Zakres  ubezpieczenia  –  zgodny  z  ustawą  z  dnia  22.05.2003  r.  o  ubezpieczeniach  obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.
Dotyczy pojazdów – zgodnie z Załącznikiem nr 5
2) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pasażerów i kierowców
Suma ubezpieczenia – 10.000 zł na osobę
Zakres  ubezpieczenia  –  śmierć,  trwałe  uszkodzenie  ciała  ubezpieczonego  powstałe  w  związku  
z ruchem pojazdu.
Dotyczy pojazdów – zgodnie z Załącznikiem nr 5
3) Ubezpieczenie autocasco
Suma  ubezpieczenia  –  rynkowa  wartość  pojazdu  na  dzień  zawierania  ubezpieczenia  ustalana  przez 
ubezpieczyciela na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego.  W sumie ubezpieczenia zawiera 
się również wartość wyposażenia dodatkowego pojazdów specjalnych (np. karetek i pojazdów sanitarnych.)
W przypadku  pojazdów fabrycznie  nowych  wartość  fakturowa.  Suma  ubezpieczenia  zawiera  podatek  od 
towarów i usług.
Zakres ubezpieczenia – autocasco w pełnym zakresie, z kradzieżą z włamaniem i rabunkiem.
Sposób likwidacji szkody – wariant serwisowy bez potrącania amortyzacji, bez żadnych udziałów własnych
Dotyczy pojazdów – zgodnie z Załącznikiem nr 5
Zakres terytorialny – RP+Europa

4) Ubezpieczenie assistance
Zakres  ubezpieczenia  i  warunki  –  zgodnie  z  owu  danego  wykonawcy  dla  ubezpieczenia  assistance  
w wariancie dołączanym bezskładkowo do ubezpieczenia OC lub autocasco.
5) Ubezpieczenie Szyb – suma ubezpieczenia 2.000 zł na jeden pojazd

6) Warunki szczególne wymagane (obligatoryjne)
• Stawki  i  warunki  wynikające  z  oferty  stosowane  będą  do  wszystkich  pojazdów  wchodzących  

do ubezpieczenia w ciągu trwania umowy.
• Pojazdy nabyte lub objęte w użytkowanie w ciągu trwania umowy zostaną objęte automatycznie ochroną  

ubezpieczeniową  z  dniem  przejścia  prawa  własności  (lub  podpisania  umowy  najmu/leasingu),  
pod warunkiem zgłoszenia tego faktu ubezpieczycielowi w terminie 3 dni roboczych.

• Przyjęcie  pojazdów  do  ubezpieczenia  następuje  na  podstawie  oświadczenia  Zamawiającego  o  braku 
uszkodzeń.

• W przypadku pojazdów fabrycznie nowych przyjmuje się stałą sumę ubezpieczenia przez 12 miesięcy 
(dotyczy ubezpieczenia autocasco).

• Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu w okresie ubezpieczenia o kwoty wypłat  odszkodowań  
za szkody częściowe (dotyczy ubezpieczenia autocasco).

• W przypadku szkody oględziny pojazdu nastąpią w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia 
zgłoszenia  szkody.  W  razie  nie  dochowania  tego  terminu  przez  ubezpieczyciela,  ubezpieczający  
ma prawo rozpocząć naprawę pojazdu (dotyczy ubezpieczenia autocasco).

•    Przyjęcie klauzuli rażącego niedbalstwa
• Przyjęcie klauzuli regresowej (dotyczy ubezpieczenia autocasco)
•    Przyjęcie klauzuli aktualności ochrony ubezpieczeniowej
• Przyjęcie klauzuli powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie
• Przyjęcie klauzuli stempla bankowego
• Przyjęcie klauzuli płatności niewymagalnych rat
• Przyjęcie klauzuli proporcjonalnej płatności składki
•    Przyjęcie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji.
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Sumy ubezpieczenia,  system ubezpieczenia,  rodzaj  wartości  łącznie  dla Zamawiającego (dla wszystkich 
jednostek organizacyjnych) – wg wykazu pojazdów Załącznik nr 5

Załącznik nr 2 Treść klauzul i warunków wymaganych (obligatoryjnych)

1.Klauzula  rażącego  niedbalstwa  -  Z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że:
odpowiedzialność  ubezpieczyciela  obejmie  szkody powstałe  wskutek  rażącego niedbalstwa osób,  za  
które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.

2.Klauzula aktualności  ochrony ubezpieczeniowej – Z zachowaniem pozostałych,  nie zmienionych niniejszą  
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia  
strony uzgodniły, że:

-    w przypadku nieopłacenia w terminie składki lub raty składki ubezpieczeniowej ochrona ubezpieczeniowa  
nie  wygasa,  chyba,  że  zaległa  składka  lub  rata  nie  zostanie  opłacona  w  ciągu  14  dni  
po upływie terminu jej zapłaty; w takim przypadku ubezpieczyciel zobowiązany jest do poinformowania  
ubezpieczającego lub brokera o zaległości w płatności składki.

3.Klauzula  stempla  bankowego  –  Z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że:
za datę wpłaty składki lub jej raty uważa się datę stempla bankowego na przelewie złożonym przez 
Ubezpieczającego, pod warunkiem wystarczającej liczby środków na rachunku.

4.Klauzula płatności niewymagalnych rat – Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel  nie  będzie  potrącał  z  kwoty  odszkodowania  rat,  których  termin  płatności  jeszcze  
nie minął.

5.Klauzula automatycznego doubezpieczenia - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,  
postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i  ogólnych warunkach ubezpieczenia strony  
uzgodniły, że:
po zaistnieniu zdarzenia, na skutek którego do ubezpieczyciela zostaje skierowane roszczenie o wypłatę  
odszkodowania,  suma ubezpieczenia  ulega automatycznemu odnowieniu bez  konieczności  pisemnego  
wniosku  ze  strony  Ubezpieczającego.  Limit  ten  jest  automatycznie  przywrócony  pod  warunkiem  
opłacenia składki proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na pisemne wezwanie  
ubezpieczyciela. Automatyczne doubezpieczenie dotyczy limitów na pierwsze ryzyko.

6.Klauzula  proporcjonalnej  płatności  składki  -  Z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:
w  przypadku  doubezpieczeń  lub  ubezpieczeń  krótkoterminowych  na  warunkach  niniejszej  umowy 
ubezpieczenia  (także  w  ramach  klauzuli  automatycznego  pokrycia),  Ubezpieczyciel  będzie  pobierał 
składkę proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony, zgodnie z zasadą: liczba dni x stawka / 365 dni. 
Nie będzie miała także zastosowania składka minimalna.

7.Klauzula  automatycznego  pokrycia -  Z  zachowaniem pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że:  
mienie  przyjęte  w  okresie  ubezpieczenia  zostaje  objęte  automatycznie  ochroną  ubezpieczeniową  
i rozliczane po upływie okresu ubezpieczenia (30 dni) bez obowiązku wcześniejszego zgłoszenia. Limit  
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automatycznego  pokrycia  5.000.000  PLN.  Wzrost  wartości  majątku  do  10%  początkowych  sum 
ubezpieczenia nie powoduje obowiązku dopłacenia składki.

8.Klauzula  miejsca  ubezpieczenia –  Z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że:
ochroną ubezpieczeniową będą objęte również wszelkie przyszłe lokalizacje, w których Ubezpieczający 
będzie prowadził swoją działalność, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu ubezpieczycielowi w terminie  
30 dni od daty uruchomienia danej lokalizacji. Limit nie mniejszy niż 500.000 zł na jedną i 1.000.000 zł  
na wszystkie lokalizacje

9.Rezygnacja  z  zarzutu  niedoubezpieczenia  –  Z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:
przy ubezpieczeniu w wartości odtworzeniowej, w odniesieniu do szkód nie przekraczających 25% sumy 
ubezpieczenia  -  przy  ustalaniu  wysokości  odszkodowania  nie  będzie  miała  zastosowania  zasada 
proporcji.

10.Klauzula  przepięciowa  – Z zachowaniem pozostałych,  nie zmienionych  niniejszą klauzulą,  postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w czasie wyładowań 
atmosferycznych  na  skutek  przepięcia  lub  wzbudzania  się  niszczących  sił  elektromagnetycznych  
w obwodach elektrycznych odbiorników – limit 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

11.Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie  - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:
ubezpieczyciel  zwróci  ubezpieczającemu  konieczne  i  uzasadnione  koszty  usunięcia  pozostałości  
po zniszczonym mieniu w granicach limitu 10% wartości szkody, nie więcej niż 1.000.000 PLN ponad 
sumę ubezpieczenia;

12.Klauzula zwiększonych kosztów pracy - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SWIZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że:
ubezpieczyciel w ramach odszkodowania pokryje dodatkowo poniesione przez ubezpieczającego koszty 
pracy w godzinach nadliczbowych,  nocnych i  w dni  wolne od pracy w granicach 20% ponad sumę 
ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 200.000 zł;

13.Klauzula odtworzenia dokumentów –  Z zachowaniem pozostałych,  nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel zwróci poniesione koszty odtworzenia i przywrócenia stanu poprzedniego dokumentów, 
akt, planów itp. – limit 100.000 zł

14.Klauzula Leeway – Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
w razie szkody klauzula proporcjonalności nie będzie stosowana w przypadku kiedy niedoszacowanie 
sumy ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej nie będzie wyższe niż 25% tej sumy;

15.Klauzula  inwestycyjna  -  Z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą,  postanowień  
umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody w rozpoczętych i  niezakończonych inwestycjach  
(montaż, budowa nowych linii technologicznych, hal, modernizacja istniejących obiektów itp.) w trakcie  
wykonywania kontraktów, prac remontowych powstałe na skutek ryzyk:

ogień,  wybuch,  upadek statku powietrznego,  piorun,  huragan (parametr  prędkości  wiatru 17 m/s),  powódź,  
zalanie, wydostawanie się wody i  innych cieczy z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (w tym cofnięcie  
i spiętrzenie wody wskutek niedrożności kanalizacji), grad, deszcz nawalny, osuwanie się ziemi, przewrócenie  
się drzew, masztów i innych obiektów na ubezpieczone mienie, zaleganie śniegu, lodu na ubezpieczonym mieniu,  
trzęsienie ziemi, lawina, dym, implozja, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie, huk ponaddźwiękowy, spływ  
wód po zboczach, przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, akcja ratownicza, działanie wody  
gruntowej, uszkodzenie chodników, rurociągów, innych budowli, pękanie i przecieki z kotłów, rurociągów.
Po dokonaniu odbioru końcowego wewnętrznego ubezpieczone inwestycje zostają automatycznie objęte ochroną 
ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 
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16.Klauzula drobnych robót budowlanych – Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia  określonych  w SIWZ ogólnych  warunkach ubezpieczenia  strony 
uzgodniły, że:
ochroną  ubezpieczeniową  objęte  zostaną  szkody  powstałe  w  trakcie  prowadzenia  drobnych  prac 
budowlano-montażowych:

a. w  mieniu  będącym  przedmiotem  ubezpieczenia  do  sum  ubezpieczenia 
określonych  
w umowie ubezpieczenia

b. w  mieniu  będącym  przedmiotem  prac  budowlano-montażowych  do 
limitu1.000.000 zł

pod warunkiem, że prowadzone prace nie wymagają zezwolenia na budowę odpowiednich organów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

17.Klauzula  mienia  wyłączonego z  eksploatacji  - Z zachowaniem pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:
ochrona ubezpieczeniowa nie ulegnie zmianom,  jeżeli  budynki,  urządzenia i  instalacje (występujące  
w  wykazie  mienia  –  załącznik  nr 4 do  SIWZ)  są  wyłączone  z  eksploatacji  przez  okres  krótszy  
niż 12 miesięcy, pod warunkiem, że mienie to jest należycie zabezpieczone.

18.Klauzula regresowa - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy  
ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczającego przeciwko:

- osobom fizycznym świadczącym pracę lub usługę na rzecz Ubezpieczającego,
- osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego, 
- osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 
chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

19.Termin powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie – Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą  
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia  
strony uzgodniły, że:
Termin zgłoszenia szkody w rozumieniu art.  818 ust.  § 1 kc to 7 dni od daty powstania szkody lub  
uzyskania o niej wiadomości.

Załącznik nr 3 – wzory dokumentów i oświadczeń

Nazwa wykonawcy:
Załącznik do oferty na Ubezpieczenie majątku
i odpowiedzialności cywilnej Pro-Medica w Ełku  
Sp.  z o.o.
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O F E R T A
W odpowiedzi  na ogłoszenie  o przetargu nieograniczonym na:  „Ubezpieczenie  majątku i  odpowiedzialności  
cywilnej Pro-Medica w Ełku Spółki z o.o.”

oferujemy:
Zadanie I : Ubezpieczenie mienia

Cena łączna…............................... PLN, słownie złotych .............................................................................

 (usługa  zwolniona  z  podatku  VAT zgodnie  z  załącznikiem nr  4  do  ustawy z  dnia  11.03.2004 o  podatku  
od  towarów i  usług  –  Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr  54.,  poz.  535  z  późn.  zm.,  o  którym  mowa  w Dziale  VIII,  
Rozdz. 2, art. 43) wynikającą z wypełnionego formularza cenowego.

Zadanie II:  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą

Cena  …............................... PLN, słownie złotych .............................................................................

 (usługa  zwolniona  z  podatku  VAT zgodnie  z  załącznikiem nr  4  do  ustawy z  dnia  11.03.2004 o  podatku  
od  towarów i  usług  –  Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr  54.,  poz.  535  z  późn.  zm.,  o  którym  mowa  w Dziale  VIII,  
Rozdz. 2, art. 43) wynikającą z wypełnionego formularza cenowego.

Zadanie III Dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
C1 Cena łączna …............................... PLN, słownie złotych .......................................................................
C2 Cena łączna …............................... PLN, słownie złotych .......................................................................
C3 Cena łączna …............................... PLN, słownie złotych .......................................................................

 (usługa  zwolniona  z  podatku  VAT zgodnie  z  załącznikiem nr  4  do  ustawy z  dnia  11.03.2004 o  podatku  
od  towarów i  usług  –  Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr  54.,  poz.  535  z  późn.  zm.,  o  którym  mowa  w Dziale  VIII,  
Rozdz. 2, art. 43) wynikającą z wypełnionego formularza cenowego.

Zadanie IV: Ubezpieczenia komunikacyjne
Cena łączna …............................... PLN, słownie złotych .............................................................................

 (usługa  zwolniona  z  podatku  VAT zgodnie  z  załącznikiem nr  4  do  ustawy z  dnia  11.03.2004 o  podatku  
od  towarów i  usług  –  Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr  54.,  poz.  535  z  późn.  zm.,  o  którym  mowa  w Dziale  VIII,  
Rozdz. 2, art. 43) wynikającą z wypełnionego formularza cenowego.

Termin wykonania zamówienia: …… miesięcy począwszy od 01.01.2014 r.
Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
2) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty,
3) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia,
4) przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia umowy oraz projekt umowy 
zostały przez nas zaakceptowane.
5) wyrażamy zgodę na:
a) ratalną (kwartalną) płatność składki
b) przyjęcie do ochrony wszystkich miejsc prowadzenia działalności wymienionych w specyfikacji
c) przyjęcie do ochrony wszystkich składników majątku wymienionych w specyfikacji i załącznikach do niej
d)  przyjęcie  wszystkich  warunków wymaganych  (obligatoryjnych)  przez  zamawiającego  dla  poszczególnych 
ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w załącznikach do specyfikacji.
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Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
1.
2.
3.

……………………………………. ……………………………………….
       Miejscowość i data Podpis
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Nazwa wykonawcy:
Załącznik do oferty na Ubezpieczenie majątku
i odpowiedzialności cywilnej Pro-Medica w Ełku  
Sp.  z o.o.

FORMULARZ CENOWY
ZADANIE I

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka 

za 12 miesięcy
Budynki i Budowle 95 093 954,33

Maszyny urządzenia i wyposażenie 10 820 965,98
Składniki niskocenne majątku 965 890,42

Środki obrotowe 600 000,00
Nakłady adaptacyjne 2 000 000,00zł

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka 

za 12 miesięcy
Maszyny, urządzenia 80.000 zł

i wyposażenie 20.000 zł
Gotówka w lokalu 20.000 zł

od rabunku 20.000 zł
Gotówka w lokalu od kradzieży z włamaniem 50.000 zł

Gotówka w transporcie 5.000 zł
Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka 
za 12 miesięcy

Szyby i przedmioty szklane 10.000 zł
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka 
za 12 miesięcy

Sprzęt medyczny 6 821 535,53
Dane i nośniki danych 50.000 zł

ZADANIE II
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka 
za 12 miesięcy

Odpowiedzialność cywilna 100.000 Euro/500.000 Euro

ZADANIE III
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka łączna
za 12 miesięcy

Odpowiedzialność cywilna 150.000 zł/300.000 zł C1:

Odpowiedzialność cywilna 500.000 zł C2:

Odpowiedzialność cywilna 1.000.000 zł C3:

ZADANIE IV
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Ubezpieczenia komunikacyjne

Nr rej. Marka pojazdu
Składka

za 12 miesięcy
OC AC NNW Szyby 

NEL P993 Lublin
NEL U246 Opel
NEL 24A1 Volkswagen LT35 2,5 TDI
NEL 9S34 Volkswagen Transporter
NEL 4L44 Mercedes Benz 312 D sprinter

NEL 3411A Volkswagen Transporter 7DZ
NEL 3314A Hyundai FDH F5P61 M52CZ1

NEL 5312A 
MERCEDES BENZAUTOFORM 
906KA35/A6

NEL 5311A
MERCEDES BENZAUTOFORM 
906KA35/A6

NEL 5310A
MERCEDES BENZAUTOFORM 
906KA35/A6

NEL 01228 VW Transporter 
NEL 05524 Volkswagev Transporter 
NEL P993 Lublin
NEL U246 Opel
NEL 24A1 Volkswagen LT35 2,5 TDI
NEL 9S34 Volkswagen Transporter

Łącznie za 12 miesięcy
Łącznie ubezpieczenia komunikacyjne za 12 miesięcy

……………………………………. ……………………………………….
       Miejscowość i data Podpis
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Nazwa wykonawcy:
Załącznik do oferty na Ubezpieczenie majątku
i odpowiedzialności cywilnej Pro-Medica w Ełku  
Sp.  z o.o.

Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających 
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Działając w imieniu ………………….……………….(nazwa wykonawcy) oświadczam, że Wykonawca spełnia 
warunki  udziału  w  postepowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  
nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i  odpowiedzialności cywilnej  „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.” 
wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 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.

……………………………………. ……………………………………….
       Miejscowość i data Podpis
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Nazwa wykonawcy:
Załącznik do oferty na Ubezpieczenie majątku
i odpowiedzialności cywilnej Pro-Medica w Ełku  
Sp.  z o.o.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
z przyczyn przewidzianych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych

Działając  w  imieniu  ………………….……………….(nazwa  wykonawcy)  oświadczam,  że  znana  
jest nam treść art. 24 ust. 1 pkt 1 - 9 ustawy, na podstawie których wyklucza się:
1) wykonawców,  którzy wyrządzili  szkodę,  nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,  jeżeli  
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem  
postępowania;
1a) wykonawców,  z którymi  dany 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, jeżeli 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;
2)  wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość  ogłoszono,  z  wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3)  wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  
lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie,  
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)  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  także  za  przestępstwo  skarbowe  
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej  grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  
lub przestępstwa skarbowego;
5) 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  także  
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) 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 także  
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) 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  
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majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) 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 także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na  
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów  
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

……………………………………. ……………………………………….
       Miejscowość i data Podpis
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Nazwa wykonawcy:
Załącznik do oferty na Ubezpieczenie majątku
i odpowiedzialności cywilnej Pro-Medica w Ełku  
Sp.  z o.o.

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy 

Działając  w  imieniu  ………………….……………….(nazwa  wykonawcy)  oświadczam,  że  Wykonawca 

akceptuje wzór umowy załączony do SIWZ.

……………………………………. ……………………………………….
       Miejscowość i data Podpis
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Załącznik do oferty na Ubezpieczenie majątku
i odpowiedzialności cywilnej Pro-Medica w Ełku  
Sp.  z o.o.

WZÓR UMOWY 

zawarta w dniu ............................................w Ełku  pomiędzy:
 „Pro-Medica” w Ełku Sp.  z  o.  o.,  19-300 Ełk,  ul.  Baranki  24  Sąd Rejonowy w Olsztynie  VIII 
Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  Nr KRS 0000026179 NIP 848-16-30-309 
Kapitał  zakładowy:  17  675   000  PLN -   reprezentowaną  przez   2  członków  Zarządu  spośród 
wymienionych poniżej:

Andrzej Bujnowski                                                   -          Prezes Zarządu
Janusz Nowakowski - Zastępca Prezesa Zarządu
Janusz Roszkowski - Członek Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym”
a

.......................................................................................,  prowadzącym  działalność  ubezpieczeniową 
zarejestrowaną w ………………………………..pod numerem KRS ……………………………, NIP: …………., 
REGON:  ……………..  posiadającym zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  ubezpieczeniowej  obejmującej 
przedmiot zamówienia nr:……. z dnia ……………
reprezentowanym przez:

1. ..................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

W  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy,  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejsza umowa reguluje warunki wykonania zamówienia.

§ 2

Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  najwyższą  starannością,  zgodnie  
z treścią umowy oraz zgodnie z przepisami prawa.

§ 3

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  odstąpienia  od umowy,  o którym mowa w pkt.  1,  Wykonawca  może  żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 4
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1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
zamawiającego,

b) zmiana  treści  umowy  wynikać  będzie  z  konieczności  dostosowania  do  bezwzględnie 
obowiązujących  przepisów  prawa,  znowelizowanego  bądź  wprowadzonego  w  trakcie 
wykonywania zamówienia,

c) w danym rodzaju ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, objętego zakresem zamówienia,  
nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia, 

2. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art.  
140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części  
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

4. Warunkiem dokonania  zmian,  o  których  mowa  w pkt.  1,  jest  złożenie  wniosku przez stronę 
inicjującą zmianę, zawierającego:

a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,

c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w § 10 Umowy, jeżeli zmiana 
będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.

Przedmiot i zakres zamówienia

§ 5

1. Przedmiotem zamówienia  jest  ubezpieczenie  majątku  i  odpowiedzialności  cywilnej  „Pro-Medica”  w Ełku 
Spółki z o.o. Zakres zamówienia obejmuje:
………………..
…………………
………………..
2.  Postępowanie  prowadzone było  przy udziale  Kancelarii  Prawniczo-Brokerskiej  ADVERSUM Sp.  z  o.o.  z 
siedzibą w Warszawie, przy ul.  Bajońskiej 13 lok. 14, 03-963 Warszawa zwanym w dalszej części niniejszej  
umowy „brokerem ubezpieczeniowym”.
Broker ubezpieczeniowy jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz zamawiającego i każdej  
jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy pośredniczył  przy zawarciu umowy i będzie nadzorował jej 
wykonywanie przez wykonawcę.
2.1. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 

Warunki wykonania zamówienia

§ 6

Warunki wykonania zamówienia określa oferta złożona przez Wykonawcę oraz specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia.

§ 7
Wykonawca:
1) zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia  we wszystkich lokalizacjach oraz całokształt  

prowadzonej działalności przez jednostki organizacyjne,
2) przyjmuje  warunki  wymagane  dla  poszczególnych  rodzajów ubezpieczeń  wymienione  w załącznikach  do 

specyfikacji,
3) gwarantuje niezmienność stawek wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania zamówienia i 

we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,
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4) akceptuje  proporcjonalną  zmianę  ceny  ochrony  ubezpieczeniowej  w  stosunku  do  ceny  ofertowej  w 
ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego z uwagi na zmienność w 
czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia,

5) zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego o każdej decyzji odszkodowawczej.

Termin wykonania zamówienia

§ 8

1. Termin wykonania zamówienia: …………………….
2.  Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane w terminie wykonania zamówienia na okres:
…………………………….

 

Forma wykonania zamówienia

§ 9

1.  Wykonawca jest  zobowiązany do wystawienia  polis  ubezpieczeniowych  w przeciągu 5 dni  od otrzymania  
wniosków od brokera ubezpieczeniowego. 
2. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych umów 
ubezpieczenia,  określające  m.in.  niezbędny  okres  ubezpieczenia,  warunki  
i przedmiot ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy. 

Składka i stawki ubezpieczeniowe

§ 10

1. Łączna cena (składka) za okres ubezpieczenia stanowi sumę składek za rodzaj i  
wartość  przedmiotu  ubezpieczenia  we  wszystkich  rodzajach  ubezpieczenia, 
zaoferowanych przez Ubezpieczyciela w formularzu cenowym oferty.

2. Łączna  składka  za  wszystkie  rodzaje  i  przedmioty  za  ….-miesięczny  okres 
wykonywania  zamówienia  ubezpieczenia  wynosi:  …........……….  (słownie 
złotych:  ……………………………………………………),  z  zastrzeżeniem 
możliwych zmian, określonych w specyfikacji i w niniejszej umowie.

3. Składki  za  poszczególne  rodzaje  i  wartości  majątku  stanowią  podstawę 
obliczania  rocznych  stawek  jednostkowych,  których  niezmienność  gwarantuje 
Ubezpieczyciel  przez  cały  okres  ubezpieczenia  we  wszystkich  rodzajach 
ubezpieczeń.

Warunki płatności

§ 11
1. Składki ubezpieczeniowe za pełen okres ubezpieczenia będą płatne w ……ratach.
2. Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych. 
3. Składki  ubezpieczeniowe  za  okres  krótszy  od  podanego  wyżej  okresu  ubezpieczenia  będą  płatne  w 

równych ratach, których ilość uzgodniona zostanie indywidualnie.
4. Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wykonawcy       
     Nr:....................................................….

Postanowienia końcowe

§ 12
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Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) oferta złożona przez ....................................................... z dnia ......................... 

§ 13

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  Ogólne  Warunki 
Ubezpieczenia wraz z ich zmianami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w złożonej  
przez Wykonawcę ofercie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych.

§ 14

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy Stronami nie mogą być bez 
uprzedniej  zgody zamawiającego zbyte,  scedowane  lub  w jakiejkolwiek  innej  formie  przeniesione  na  osoby 
trzecie.

§ 15

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.........................                                                                                  ...................................
 Zamawiający                                                                       Wykonawca
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Załącznik nr 4- wykaz mienia

LP. Budynek – lokal dane 
identyfikacyjne

Powierzchnia 
Użytkowa wg 
Książki obiektu 
budowlanego 
budowy oraz 
umów najmu 
lokali

Cena 1m2
pu. w  zł

Wartość 
odtworzeniowa 
bud. lub lokalu

1 BLOK  1A ul. Baranki 24 2535,20 4687,50 11 883 750,00

2 BLOK 1 C AUTOMATYKA ul. 
Baranki 24

3391,70 Jw. 15 898 593,75

3 BLOK 1E/I AUTOMATYKA ul. 
Baranki 24

2915,50 Jw. 13 666 406,25

4 BLOK1E/II AUTOMATYKA ul. 
Baranki 24

2721,80 Jw. 12 758 437,50

5 BLOK1F/II ul. Baranki 24 1936,85 Jw.   9 078 984,37 

6 BLOK 1 F/III ul. Baranki 24 1530,19 Jw.   7 172 765,62

7 Budynek Nr 3 ul. Baranki 24   278,40 3750,00   1 044 000,00

8 BUDYNEK Nr 5 ul. Baranki 24     72,80 Jw.       273 000,00

9 Budynek Nr 30 ul. Baranki 24   375,79 Jw.   1 409 212,50

10 BLOK 1E/II w poz .nr 4 ul. 
Baranki 24

     143 200,00

11 Budynek dezynfekatornia ul. 
Baranki 24

     24,20 3750,00         90 750,00

12 Przychodnia Specjalistyczna ul. 
M. Konopnickiej 1

1627,56 3750,00   6 103 350,00

13 Poradnia Specjalistyczna    ul. 
Armii Krajowej 29/31         

   136,31 Jw.       511 162,50

14 MCZ  Dział Pomocy Doraźnej 
Dyspozytorzy 
ul. Piłsudskiego  1

   120,00 Jw.       450 000,00

15 Gminny Ośrodek Zdrowia 
Kalinowo ul. Szkolna 1

     31,08 Jw.       116 550,00

16 Budynek 1B ul. Baranki 24 11 470 972,31zł

Razem wartość ubezpieczenia 92     071     134,80 zł  

Przedmiot 
ubezpieczenia

Budowle – przedmiot użyczenia przez Miasto Ełk 
na rzecz „Pro Medica”

Wartość 
odtworzeniowa

Wskazanie obiektów 
ubezpieczenia

Kanały c. o. rury 400 000,00 zł
Drogi 1 582 819,53 zł
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Sieci zewnętrzne NN zasilanie i linie sterownicze sprzęt 
p. pożarowy 750 000,00 zł

Sieć kanalizacji deszczowej – odwodnienie dróg i 
placów 40 000,00zł

Oświetlenie zewnętrzne 100 000,00 zł
Drugostronne zasilanie w wodę – wodociąg 150 000,00 zł

Razem wartość ubezpieczenia 3     022     819,53 zł  

Przedmiot 
ubezpieczenia Maszyny i urządzenia w kompleksie szpitalnym Wartość 

odtworzeniowa

Wskazanie obiektów 
ubezpieczenia

Instalacja komputerowa – sieć logiczna i zasilanie 339 206,39 zł
Węzeł cieplny w bloku 1E/II – urządzenia 143 200,00 zł

Sieć kanalizacji sanitarnej – urządzenia hydroforni 37 754,00 zł
Drugostronne zasilanie w wodę – urządzenia 

hydroforni 1 010 095,36 zł

Meble Wbudowane 23 090,80 zł
Sprzęt p. pożarowy 42 592,16zł

Solary  Łączna wartość 1 954 903,17zł
Razem wartość ubezpieczenia 3     550     841,88zł  

Przedmiot 
ubezpieczenia

Maszyny i urządzenia własność „Pro Medica” sp. z o.o. Wartość 
księgowa brutto

Wskazanie 
przedmiotu 
ubezpieczenia

Maszyny,  urządzenia  aparaty  wg  ewidencji  środków 
trwałych gr. 5 51 667,34zł

Maszyny, urządzenia aparaty wg ewidencji środków 
trwałych gr. 6 402 183,18zł

Narzędzia Przyrządy ruchomości i wyposażenie gr 8 16 503 123,00zł

Razem wartość ubezpieczenia 
16     956     973,52zł  

Wskazanie 
przedmiotu 
ubezpieczenia

Przedmioty  nietrwałe-  wyposażenie  zgodnie  z 
prowadzoną ewidencją 965 890,42zł

Razem wartość ubezpieczenia 965 890,42zł

Przedmiot 
ubezpieczenia

Środki obrotowe własność „Pro Medica” sp. z o.o. Wartość 
ubezpieczenia 

Wskazanie 
przedmiotu 
ubezpieczenia

Środki  obrotowe  –  zapasy  techniczne,  leki  w  aptece 
szpitalnej i inne 600 000,00 zł

Razem wg wartości zakupu z VAT 600 000,00 zł
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Załącznik nr 5 – Wykaz pojazdów 

LP
nr 

rejestracyjny marka rodzaj  poj  wartość* Przebieg 
data 

pierwszej rej AC do OC do
1 NEL P993 Lublin cięzarowy              6 900,00 187 000 28,12,1999 16.01 16.01

2 NEL U246 Opel osobowy              7 100,00 313 000 03.03.2004 02.03 02.03

3 NEL 24A1
Volkswagen LT35 

2,5 TDI sanitarny            35 800,00 370 000 
06.03.2000 w 

kraju 08.06.2008 09.06 09.06

4 NEL 9S34
Volkswagen 
Transporter osobowy            15 500,00 448 000 

27.08.1999 w 
kraju 27.06.2007 15.07 26.06

5 NEL 4L44
Mercedes Benz 
312 D sprinter sanitarny            30 100,00 405 000 

09.09.1998 w 
kraju 26.07.2006 30.07 25.07

6 NEL 3411A

Volkswagen 
Transporter 7DZ

sanitarny

           35 700,00 436 000 29 11 2002 15 06 02 06

7 NEL 3314A
Hyundai FDH 
F5P61 M52CZ1

osobowy
           28 200,00 149 000 05.06.2009 04.06 04.06

8 NEL 5312A 

MERCEDES 
BENZAUTOFORM 
906KA35/A6

Samochód 
specjalny

        156 700,00 160 247 25 11 2009 24 11 24 11

9 NEL 5311A

MERCEDES 
BENZAUTOFORM 
906KA35/A6

Samochód 
specjalny

        160 700,00 118 513 25 11 2009 24 11 24 11

10 NEL 5310A

MERCEDES 
BENZAUTOFORM 
906KA35/A6

Samochód 
specjalny

        175 900,00 147 455 25 11 2009 24 11 24 11

11 NEL 01228 VW Transporter sanitarny          141 900,00 208 000 18 04 2005 19 06 19 06 2012

12 NEL 05524

Volkswagev 
Transporter 

specjalny - 
pojazd 

ratunkowy            50 900,00 297 000 20 06 2007 11 07 11 07 2012
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Informacja o braku przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej/

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp* 

Przystępując  do  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na   ubezpieczenie  mienia  i  

odpowiedzialności cywilnej „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.  informuję(my) zgodnie z art. 26 ust 2 d pzp, że 

Wykonawca:

nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (DzU nr 50, poz. 331 ze zm.)*;

należymy do grupy kapitałowej i załączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (DzU nr 50, poz. 331 

ze zm.)*;

* niepotrzebne skreślić

jeżeli  pkt. 2  to zgodnie z art. 26 ust. 2d Wykonawca  składa listę  podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której  mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 pod rygorem wykluczenia, art. 24b ust.3 ustawy pzp.

...................................................                                         ………...………………………… 

     Miejscowość, data                      Upełnomocnieni przedstawiciele  

        Wykonawcy                                                                              (pieczątka i podpis)
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