
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
-przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

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

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.-
Dz. U. Z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz.
349, 478 i 605) zwanej dalej: Ustawą

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

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

5) Rejestr ZOZ: prow. przez Wojewodę Warm.-Mazurskiego nr księgi rejestrowej  28-00241

5) 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: 5752/2015

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
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 (t.j.- Dz. U. Z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z
2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605) zwana dalej: Ustawą

III.Opis przedmiotu zamówienia:

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

a) Zadanie I     Ubezpieczenia mienia:
1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3. ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,
4. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk,

b) Zadanie II Ubezpieczenia komunikacyjne:
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1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności posiadaczy pojazdów mechanicznych
2. ubezpieczenie auto-casco
3. ubezpieczenie NNW
4. ubezpieczenie szyb
5. ubezpieczenie assistance

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

1.a.i.1.Szpital ul. Baranki 24
1.a.i.2.Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Baranki 24, ul. Konopnickiej 1
1.a.i.3.Dział Diagnostyki Medycznej , ul. Baranki 24, ul. Konopnickiej 1

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

I.a.i.1.a.i.2. Zakład Opiekuńczo- Leczniczy ul. Baranki 24

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

III. PRO MEDICA Sp. z o.o. ul. Baranki 24
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki: nr 1-4 do SIWZ.
2. Podane w załącznikach wartości i składniki majątku Zamawiającego są aktualne na dzień 31.10.2014  r.

Ostateczne wartości i składniki majątku do zawarcia umów ubezpieczenia podane zostaną we wniosku
brokerskim  po  rozstrzygnięciu  niniejszego  postępowania.  Wykonawca,  któremu  zostanie  udzielone
zamówienie obejmuje ochroną ubezpieczeniową całość majątku Zamawiającego.

3. 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.

4. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy, na podstawie art.
36b.  ust.  1.  Ustawy Zamawiający żąda podania  przez Wykonawcę nazw (firm)  podwykonawców,  na
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

IV. Udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcy, na podsta-
wie  art. 36b. ust. 1. Ustawy Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwyko-
nawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

V. Oferty częściowe.

Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
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VI. 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).

VII. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:
Zadanie I: od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2018 roku
Zadanie II :  od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2018 roku
Zadania z rozl iczeniem rocznym

VIII. 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,
1.2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
1.3. Dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania

zamówienia,
1.4. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.

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.

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

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  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

1.3. Oświadczenie o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 Ustawy, albo lista podmiotów należących do grupy kapitałowej

1.4. 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.
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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.

X. 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:
a. w sprawach formalno-prawnych: Tomasz Formejster   tel. 087 621 96 50.  Kontakt z wymienioną

osobą jest możliwy w godzinach 7.00-15.00  (pisemnie lub za pomocą faksu).
b. w  sprawach  merytorycznych  Paweł  Jarosz  –broker,  reprezentujący  brokera  ubezpieczeniowego,

Kancelarię Prawniczo-Brokerską Adversum Sp. z o.o., ul Wojska Polskiego 54 19-300 Ełk  , kom.
691 098 900, e-mail: p.jarosz@adversum.pl.   Kontakt możliwy w dniach roboczych w godz. 7:00-
15:00.                                                             

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.

XI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

XII. Termin związania ofertą

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

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, pismem czytelnym.
2. 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.
3. 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 wynikające z art. 26 ust. 2d Ustawy
h. Oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  Ustawy  

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

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

zdekompletowanie oferty.
7. 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.

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

9. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
10. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi w całości wykonawca.
11. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zamkniętej kopercie/opakowaniu pod nazwą:

„OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I KOMUNIKACYJNE PRO-MEDICA W EŁKU SP. Z O.O..
NIE OTWIERAĆ PRZED 22.12.2015 r.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia  22.12.2015 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.

1. Wykonawca może, przed terminem złożenia oferty,  dokonać zmiany w złożonej ofercie albo wycofać
ofertę.

2. 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 KOMUNIKCYJNE PRO-
MEDICA W EŁKU SP. Z O.O.”.

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 22.12.2015 r. w siedzibie Zamawiającego  w pokój nr 0/27A
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych godz. 10.30.

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

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

XV. 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. 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.

3. 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.

4. Ceny za poszczególne ubezpieczenia majątku uzależnione od wartości tego majątku należy podać wg
wartości podanych w Załącznikach do SIWZ. Ceny faktyczne za ubezpieczenia majątku będą przeliczane
według stawek z oferty po uwzględnieniu ewentualnych zmian wartości majątku wynikających z okresu
pomiędzy terminem przygotowania SIWZ a faktycznym terminem wystawienia polis.

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

cena oferty najtańszej x 100 x 100%

cena oferty badanej

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:

cena oferty najtańszej x 100 x 100%

cena oferty badanej

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. Najkorzystniejsza  oferta.  Za  najkorzystniejszą  ofertę  w  poszczególnych  zadaniach  zostanie  uznana
oferta  z  największą  liczbą  punktów  Ko.  Zamówienie  na  poszczególne  zadania  zostaną  udzielone
wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

XVII. 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 II nie później niż do dnia 29.12.2015 roku.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. 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.

XX. 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.

XXI. Załączniki

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

w odniesieniu do poszczególnych Zadań.

2) Załącznik nr 2 – Treść klauzul i warunków wymaganych (obligatoryjnych)

SIWZ – Ubezpieczenie mienia i komunikacyjne  Pro-Medica w Ełku Sp.  z o.o. Strona 7



3) Załącznik nr 3 – Wzory dokumentów i oświadczeń

4) Załącznik nr 4 – Wykazy mienia

5) Załącznik nr 5 – Wykaz pojazdów

6) Załącznik nr 6 – Szkodowość  
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