Postępowanie Nr : 311/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zamówienie o wartości poniżej 221.000 EURO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1) „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. ul. Baranki 24, 19-300 Ełk
2) Konto bankowe: BGŻ O/Ełk 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
6) 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@szpital.elk.pl
10) Nr Postępowania: 311/2018.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579) ze zmianami , zwanej dalej „Ustawą Pzp”, oraz na
podstawie obowiązujących przepisów W ykonawczych do ustawy, o wartości szacunkowej
zamówienia poniżej 221 000,00 euro.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfkacją Istotnych Warunków Zamówienia,
mają zastosowanie przepisy u stawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459).
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem
zamówienia
jest ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej
Zamawiającego. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na zadania:
Zadanie I Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
Zadanie II 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
2.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 66510000-8 (Usługi ubezpieczeniowe).

3.

Jednostki organizacyjne Zamawiającego, które mają być objęte w/w ubezpieczeniami:

A.

„Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o. - Szpital
 Szpital ul. Baranki 24
 Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Baranki 24, ul. Konopnickiej 1
 Dział Diagnostyki Medycznej , ul. Baranki 24, ul. Konopnickiej 1

B.

„Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o.– Opieka Długoterminowa
 Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy ul. Baranki 24
 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Baranki 24

C.

„Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o.- Opieka Ambulatoryjna
 Przychodnia Specjalistyczna ul. Konopnickiej 1, ul. Baranki 24
 Przychodnia Leczenia Uzależnień ul. Armii Krajowej 29/31
 Dział ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego ul. Baranki 24,
ul. Piłsudskiego 1, ul. Szkolna 1 Kalinowo
 POZ ul. Baranki 24

D.

„Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o., ul. Baranki 24

4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki: nr 1-2 do SIWZ.
5.
Prawo opcji w Zadaniu II - Dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Oferty w części dotyczącej dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinny
zawierać 2 (dwie) opcje wysokości sumy gwarancyjnej. Szczegółowy opis tych opcji zawiera
Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru opcji.
6.
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 specyfkacji. Broker będzie wynagradzany prowizyjnie przez
Wykonawcę ze środków własnych według stawek zwyczajowo przyjętych dla brokerów
ubezpieczeniowych przez cały okres umowy wynikający ze specyfkacji.
7.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
8.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych na poszczególne zadania
OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających na warunkach i w trybie art. 67
ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2017 r poz. 1579 ze zmianami ) ,
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).
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zadanie I: od dnia 01.03.2018 roku do dnia 28.02.2020 roku
Zadanie II: od dnia 01.03.2018 roku do dnia 28.02.2020 roku
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów - Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawcy:
- mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie nie będącym członkiem
Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej
Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych ), bądź Ministra Finansów, lub jeżeli
uzyskali stosowne zezwolenie przed 1 stycznia 2004 w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych
przedmiotem zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z późn.zm.)
- mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w państwie będącym członkiem
Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie organu nadzoru kraju w którym mają
siedzibę, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy, który stanowi,
że z postępowania wyklucza się:
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
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2. Wykonawcę będącego osobą fzyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1463
z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20, Dz. U
2017.0.2204 tj ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust.1
pkt 13 Ustawy Prawo zamówień publicznych;
4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (tekst jednolity z 2016 poz. 1541 z późn. zm.);
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11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 Ustawy, gdy
osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2. w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15,
c) w art. 24 ust. 5 pkt 5–7,
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stała się ostateczna;
3. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli
nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia,
że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci
konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
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Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – wzór Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (art.24 ust. 11 Ustawy).
8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, zwanych dalej „kryteriami selekcji”,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji fnansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych (Art. 22a. 1 Ustawy).
10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia – wzór Załącznik nr 3 do SIWZ.(art. 22a. Ustawy).
11. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja fnansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, zwanych dalej „kryteriami selekcji”
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 Ustawy (art. 22a. ust. 3 Ustawy).
12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifkacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a.
ust. 4 Ustawy).
13. Wykonawca, który polegać będzie na sytuacji fnansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiadać będzie solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy
(art. 22a. ust. 5 Ustawy).
14. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub fnansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację fnansową lub
ekonomiczną, o których mowa w art. 22 a ust. 1. (art. 22a ust. 6 Ustawy)
15. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie według
formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i
dokumentach wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca postawione warunki i opis
sposobu dokonania oceny zawarty w SIWZ, spełnia na termin składania ofert.
7.
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16. W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w niniejszym postępowaniu, zostanie on wykluczony z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 7 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji oprócz oświadczenia wg Załącznika nr 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; do SIWZ,
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni (art. 26
ust. 2 Ustawy) - w przypadku warunków dotyczących:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
dostarczyć, aktualne na dzień złożenia, dokumenty potwierdzające posiadanie takich
kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych
przepisów, w szczególności:
- koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty
oświadczenia, wg Załącznika nr 3.4 do SIWZ.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert),
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy
wg Załącznika nr 3.5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 11
Ustawy).
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w SIWZ
powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu.
5. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy będzie dysponował
niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dołączenia
dokumentów, które określają w szczególności:
1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifkacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
1.
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6. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem (data, czytelny podpis lub parafa i pieczęć
imienna). Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub
będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający żądał będzie
przedstawienia oryginału.
7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy,
korzystać będzie z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile będą one
aktualne na dzień składania ofert.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym składać należy wraz z tłumaczeniem na
język polski. Za treść tłumaczenia odpowiada Wykonawca.
10. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia, Zamawiający żądać
będzie od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
11. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą
budziły wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5
Rozporządzenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o których mowa w § 7 ust. 1
Rozporządzenia.
13. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 lit. b Rozporządzenia,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem tego terminu.
14. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia stosuje się.
15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
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osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
16. Jeżeli kwoty określone w składanych dokumentach będą w walucie innej niż PLN,
Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona
przeliczenia tej kwoty na PLN wg średniego kursu walut w NBP na dzień publikacji
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia
nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs
przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów
średnich – tabela A”.
17. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego np.
konsorcja, spółki cywilne), oferta spełniać musi następujące wymagania:
1. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i Ustawy,
2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie,
3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika/Lidera do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego
zamówienia
publicznego
–
stosowny
dokument
pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć
do oferty. Pełnomocnictwo może być udzielone łącznie przez wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną (jeden dokument podpisany przez
wszystkich Wykonawców) lub oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów
ilu Wykonawców składających ofertę wspólną).
4. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych Wykonawców
występujących wspólnie.
18. Wykonawca zobowiązany jest do podania informacji czy wybór oferty będzie lub nie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
19. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, składane są w oryginale.
20. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa w § 14 ust. 1 Rozporządzenia, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
21. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
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TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, pismem czytelnym.
3. Oferta musi być zgodna z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunkami
niniejszej specyfkacji. Muszą znaleźć się w niej wszelkie informacje, dokumenty,
oświadczenia i załączniki wymagane przez specyfkację.
4. Oferta musi składać się z następujących dokumentów - Załączniki do oferty:
a) Formularz oferty (wg Załącznika nr 3.1 SIWZ).
b) Formularz cenowy (wg Załącznika nr 3.2 SIWZ).
c) Oświadczenia i dokumenty określone w pkt IX SIWZ (wg Załącznika nr 3.3, 3.4, 3.5,
3.6 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
Specyfkacji.
7. Wszystkie strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe
zdekompletowanie oferty.
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:
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
„PRO-MEDICA” W EŁKU SP. Z O.O.
NIE OTWIERAĆ PRZED 02.02.2018r. godz. 10.30
Postępowanie Nr 311/2018
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
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.
Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
 Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych:
Małgorzata Kulbacka zaopatrzenie-pm@elk.com.pl tel. 087 621 96 50
Kontakt możliwy w dniach roboczych w godz. 7:00-15:00.
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1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfkacji
istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1 5 7 9 ze zm.),

2. 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.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 02.02.2018 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.
Wykonawca może, przed terminem złożenia oferty, dokonać zmiany w złożonej ofercie albo
wycofać ofertę.
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
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ „ PRO-MEDICA” W EŁKU SP. Z O.O.”.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 02.02.2018r. w siedzibie Zamawiającego w pokój
nr 0/27A Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych godz. 10.30.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfnansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny, terminy
wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w ofertach.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty Wykonawca oblicza i podaje za całość Zamówienia (cena łączna za wszystkie
ubezpieczenia za pełen okres trwania umowy) w podziale na poszczególne Zadania (części)
Zamówienia. Cena musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Jeżeli Specyfkacja przewiduje opcje Cena oferty powinna być podana w podziale na
poszczególne opcje.
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.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się posługiwał następującymi kryteriami:
Zdanie I
Cena łączna ubezpieczenia – waga oceny 100%
Zadanie II
Cena łączna ubezpieczenia – waga oceny 60%
Postanowienia szczególne preferowane – waga oceny 40%.
2. Badaniem i oceną ofert zajmuje się komisja przetargowa. Komisja bada wszystkie oferty nie
podlegające odrzuceniu.
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3. Opis kryteriów oceny oferty Zadanie I:
Ilość punktów za cenę oferty oblicza się wg następującego wzoru:
cena oferty najtańszej
x 100 x 100%
Pc =
Gdzie:
cena oferty badanej
Pc – ilość punktów za cenę oferty

Wynik oceny ofert. Badanie ofert zakończy końcowa łączna ocena ofert, wg następującego
wzoru:
K o = Pc
gdzie:
Ko – ilość punktów za końcową łączną ocenę oferty
Pc – ilość punktów za cenę oferty
Kryterium ceny stanowi 100% w tym Zadaniu gdyż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia
określił standardy jakościowe, odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, tj.:
- zakresu ubezpieczenia – zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1729 – tym samym zakres ubezpieczenia (produkt,
którego oczekuje Zamawiający) jest identyczny dla wszystkich Wykonawców.

4. Opis kryteriów oceny oferty Zadanie II Wariant I:
Ilość punktów za cenę oferty oblicza się wg następującego wzoru:
cena oferty najtańszej
x 100 x 60%
Pcw1 =
Gdzie:
cena oferty badanej
Pcw1 – ilość punktów za cenę oferty
Kryterium postanowień szczególnych preferowanych
Ilość
punktów
za
postanowienia
szczególne
wg następującego wzoru:

Pk =
gdzie

imp oferty badanej

preferowane

oblicza

się

x 100 x 40%

40

Pk – ilość punktów za postanowienia szczególne preferowane
Imp – ilość małych punktów za przyjęcie do oferty postanowień szczególnych
preferowanych
Małe punkty za przyjęcie do oferty postanowień szczególnych preferowanych nalicza się
zgodnie z Załącznikiem nr 3.3 do SIWZ. Akceptacja przez Wykonawcę i włączenie do oferty
postanowienia szczególnie preferowanego skutkuje przyznaniem ilości punktów określonych
w tymże Załączniku.
Wynik oceny ofert. Badanie ofert zakończy końcowa łączna ocena ofert, oddzielnie dla każdego
Zadania, wg następującego wzoru:
Ko = Pc +Pk
gdzie:
Ko – ilość punktów za końcową łączną ocenę oferty
Pc – ilość punktów za cenę oferty
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Pk – ilość punktów za postanowienia szczególne preferowane
5. Opis kryteriów oceny oferty Zadanie II Wariant II:
Ilość punktów za cenę oferty oblicza się wg następującego wzoru:
Pcw1 =

cena oferty najtańszej

x 100 x 60%

cena oferty badanej

Gdzie:
Pcw1 – ilość punktów za cenę oferty
Kryterium postanowień szczególnych preferowanych
Ilość
punktów
za
postanowienia
wg następującego wzoru:

szczególne

preferowane

oblicza

się

imp oferty badanej
x 100 x 40%
Pk =
40
gdzie
Pk – ilość punktów za postanowienia szczególne preferowane
Imp – ilość małych punktów za przyjęcie do oferty postanowień szczególnych
preferowanych

Małe punkty za przyjęcie do oferty postanowień szczególnych preferowanych nalicza się
zgodnie z Załącznikiem nr 3.3 do SIWZ. Akceptacja przez Wykonawcę i włączenie do oferty
postanowienia szczególnie preferowanego skutkuje przyznaniem ilości punktów określonych
w tymże Załączniku.
Wynik oceny ofert. Badanie ofert zakończy końcowa łączna ocena ofert, oddzielnie dla każdego
Zadania, wg następującego wzoru:
Ko = Pc +Pk
gdzie:
Ko – ilość punktów za końcową łączną ocenę oferty
Pc – ilość punktów za cenę oferty
Pk – ilość punktów za postanowienia szczególne preferowane
Najkorzystniejsza oferta. Za najkorzystniejszą ofertę dla poszczególnych Zadań i opcji
terminu wykonania Zamówienia zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów K o.
Komisja przetargowa wyłania oferty najkorzystniejsze zgodnie z podanymi kryteriami.
Wynik badania ofert, po wyborze opcji w Zadaniu II, przedstawia do zatwierdzenia dla
Zarządu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.
7. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
8. Zamawiający nie określił kosztu cyklu życia, gdyż go nie ponosi.
6.

FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY BYĆ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
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2.
3.
4.
5.

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.
Niezwłocznie, po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację,
o której mowa w ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej.
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.
Podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z art. 94 Ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest
wystawić wszystkie polisy niekomunikacyjne wynikające z tejże umowy .W przypadku, gdy
wystawienie polis w terminie nie będzie możliwe – Wykonawca wystawi noty pokrycia,
z zakresem identycznym z ofertą, ważną do czasu wystawienia polis.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy
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
Zamawiający wymaga podpisania z Wykonawcą umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 5
do SIWZ.

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 specyfkacji 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.
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ZAŁĄCZNIKI
Załączniki składające się na integralną część specyfkacji:
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).
3) Załącznik nr 3 – Wzory dokumentów i oświadczeń w skład których wchodzą załączniki:
1) Załącznik nr 3.1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 3.2 - Formularz cenowy
3) Załącznik nr 3.3 - Oświadczenie o akceptacji klauzul dodatkowych i innych
warunków szczególnych preferowanych
4) Załącznik nr 3.4 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5) Załącznik nr 3.5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej
6) Załącznik nr 3.6 - Oświadczenie o akceptacji projektu umowy
4) Załącznik nr 4 – Szkodowość.
5) Załącznik nr 5 – Projekt umowy.
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