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Niniejsza specyfikacja zawiera 65 stron ponumerowanych 
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I. ZAMAWIAJĄCY:  

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, 05-825 Grodzisk 

Mazowiecki, ul. Daleka 11, prowadzi politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań 

PN – N 18001: 2004; PN – EN ISO 14001: 2005, PN – EN ISO 9001: 2009 zaprasza do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę ubezpieczenia działalności leczniczej i majątku Szpitala Zachodniego 

w Grodzisku Mazowieckim. 

II. TRYB ZAMÓWIENIA:  

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm. zwanej dalej w treści 

„Ustawą Pzp” – w trybie: przetarg nieograniczony.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

3. Wartości zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

III. INFORMACJE OGÓLNE:  

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację 

istotnych warunków zamówienia.  

2. Do oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenia.  

3. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.  

4. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 

podwykonawcom.  

6. Wykonawca oznaczy klauzulą „TAJNE” te elementy oferty, które zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, 

aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 

oferty oraz podpisania umowy.  

8. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.  

9. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN). Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.  
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10. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 

20.09.2019 r. pod nr 2019/S 182-443475 oraz na stronie internetowej www.szpitalzachodni.pl  

11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera 65 stron ponumerowanych . 

12. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

informujemy, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny 

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), 

ul. Daleka 11.  

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Kosoń, kontakt: iod@szpitalzachodni.pl.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

mailto:iod@szpitalzachodni.pl
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO.  

13. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

14. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Pan Ireneusz Borkowski tel. (22) 755 91 15; email zp.borkowski@szpitalzachodni.pl 

15. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

16. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

17. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

18. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

19. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do 

niniejszej SIWZ. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

1. Usługa ubezpieczenia działalności leczniczej i majątkowej Szpitala Zachodniego w Grodzisku 

Mazowieckim.  

a) Zadanie 1 : 

− obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego 

działalność leczniczą, 

b) Zadanie 2 : 

− ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dobrowolne o charakterze niemedycznym, 

c) Zadanie 3 : 

− ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dobrowolne o charakterze medycznym 

nadwyżkowym, 

d) Zadanie 4 : 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zp.borkowski@szpitalzachodni.pl
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− ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV : 66516000-8.  

3. Wykonawca dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne zadania). Części nie mogą 

być dzielone przez Wykonawców. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu 

zamówienia określonego w danym zadaniu (części) zostaną odrzucone.  

4. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp. 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.  

Termin wykonania zamówienia: - w terminie 36 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 

31.12.2022 r., z rocznymi okresami dla celów rozliczeniowych i polisowych. 

Okres ubezpieczenia dla poszczególnych ubezpieczeń:  

ZADANIE 1:  

obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na warunkach zgodnych 

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 roku w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 

2019 poz. 866), od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.  

ZADANIE 2: 

dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej o charakterze niemedycznym: od dnia 

01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. 

ZADANIE 3: 

dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej o charakterze medycznym, nadwyżkowym: 

od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. 

ZADANIE 4:  

dobrowolne ubezpieczenia (mienie, sprzęt medyczny i elektroniczny): od dnia 01.01.2020 r. do dnia 

31.12.2022 r. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.   

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), spełniają warunki 

i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
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1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

2. Zdolność techniczna lub zawodowa  

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa warunku szczegółowego 

w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia.  

3. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów  

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku 

szczegółowego w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 

dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA.  

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie 

przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz przesłanek z art. 24 ust. 5 i 7 ustawy Pzp.  

2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.  

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub 

ust. 5 ustawy Pzp, 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. Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.  

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  

1. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualny na dzień 

składania ofert: 

Jednolity europejski dokument zamówienia.  

2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia 

ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4.  

2.1 Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

3. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 

dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

4.1 Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 

postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie 

Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:  

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej.  

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. - 

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, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów.  

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
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porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu.  

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS. 

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego. 

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

5) Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

6) Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności.  

7) Oświadczenie wykonawcy o braku prawomocnego wyroku sądu w zakresie art. 24 ust. 5 

pkt 5 i 6 ustawy Pzp 

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.  

8) Oświadczenie wykonawcy o braku ostatecznej decyzji administracyjnej w zakresie art. 24 

ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.  
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Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.  

9) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.  

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 716). 

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH:  

1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument. Jeżeli Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację 

z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 

Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

2. Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie 

otwarto jego likwidacji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu.  

3. Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 

ustawy Pzp. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 

do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja 

z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
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dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, 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, z uwzględnieniem 

terminów ich ważności.  

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 osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, należy przedłożyć: 

4.1 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. Pisemne 

zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

Wyżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie 

i miejscu ich dostarczenia.  

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 

już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli 

Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
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rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 

r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania zamawiającemu 

oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury 

postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do 

wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę 

i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  

7. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność 

z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

8. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii.  

9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku.  

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA 

ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych.  

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
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3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt VII niniejszej SIWZ.  

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada 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.  

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także druki Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia dotyczące tych podmiotów.  

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VIII.  

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt. IX. 1. SIWZ. 
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X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.  

2. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.  

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca jest obowiązany 

zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 

także wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dla każdego z tych 

podwykonawców. 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wypełniony druk 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w pkt VIII.1 składa każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia.  

XII. ZASADY ZWRACANIA SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ 

I UDZIELANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TYCH WYJAŚNIEŃ.  

1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Komisji przetargowej o wyjaśnienie 

treści niniejszej SIWZ. Komisja przetargowa udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWIZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu do składania ofert.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
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3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 

w pkt VIII), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID 

postępowania). 

4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email zp.borkowski@szpitalzachodni.pl1 W przypadku zadawania pytań przez Wykonawcę 

i składania ich za pośrednictwem ePuap lub poczty elektronicznej, prosimy o przesłanie ich 

dodatkowo na adres e-mail  zp.borkowski@szpitalzachodni.pl w wersji edytowanej.  

5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany w pkt 4 adres email 2. Sposób sporządzenia dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 

zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 

o wyjaśnienie SIWZ.  

8. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:  

1. Ireneusz Borkowski, e-mail: zp.borkowski@szpitalzachodni.pl 

Tel.: (22) 755 91 15; fax: (22) 755 91 10  

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. 

  

 
1 Zapis sformułowany z uwagi na powszechność środka komunikacji elektronicznej jakim jest poczta elektroniczna. 
2  Ewentualnie adres emalii wskazany w pkt XII.4. 



 

Strona 15 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 32 000,00 zł, słownie: trzydzieści dwa 

tysiące złotych, w tym:  

Zadanie I – 20 000 zł., słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 

Zadanie II – nie wymagane,  

Zadanie III – 3 000 zł., słownie: trzy tysiące złotych,  

Zadanie IV – 9 000 zł., słownie: dziewięć tysięcy złotych. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:  

a) w pieniądzu na rachunek Zamawiającego: 

Bank PKO BP  S.A. 

46 1440 1101 0000 0000 1246 3022  

Zamawiający uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeżeli 

środki pieniężne znajdą się na koncie zamawiającego do dnia wyznaczonego na składanie 

ofert.  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.  

4. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy PZP. 

5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a 

i 5 ustawy Pzp.  

7. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy . 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

1. Okres związania ofertą wynosi 60 dni licząc od terminu wyznaczonego do składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.   
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3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Oferta winna być sporządzona na formularzu OFERTA, stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji 

dla Wykonawcy. Składana oferta w tytule powinna zawierać nazwę firmy Wykonawcy.  

2. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 

postanowieniami specyfikacji, stanowiące integralną część oferty.  

3. Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana na komputerze oraz powinna być podpisana 

przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

Załączniki do oferty powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. Dokumenty wystawione przez podmioty obce /np. zaświadczenia, gwarancje/ 

złożone w ofercie w oryginale nie wymagają podpisu Wykonawcy.  

4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych 

dokumentów załączonych do oferty.  

5. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany / poprawki/ powinny być podpisane przez 

osobę podpisującą ofertę.  

6. Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” 

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. 

W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

Adres e- ePUAP Zamawiającego: -/SPSSZ/zp 

7. Oferta/wniosek powinna/powinien być sporządzona/sporządzony w języku polskim, 

z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych docx3 i podpisana kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany 

został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty/wniosku, 

opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

 
3 Zamawiający może dopuścić w szczególności następujący format przesyłanych danych: .doc, .docx 
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tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).   

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu  

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty.  

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2019  r., o godzinie 10:30 w budynku warsztatowym pokój 

nr 13  

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.  

3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację 

z otwarcia ofert: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.  

1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób: 

na FORMULARZU CENOWYM stanowiącym zał. Nr 1 do Instrukcji dla Wykonawcy:  

a) Wykonawca określi ceny jednostkowe każdej pozycji dla każdego z zadań,  

b) Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez pomnożenie ceny jednostkowej 

dla danej pozycji przez ilość jednostek oraz doliczy podatek VAT.  

c) Wykonawca zsumuje ceny brutto poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę 

oferty.  

2. Zamawiający wymaga, aby obliczona w ten sposób cena obejmowała wszystkie koszty, związane 

z realizacją zamówienia.  
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3. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 

podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy z uwzględnieniem rozliczeń pro 

rata temporis w systemie 1/365 dni.  

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 

XVIII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

ZADANIE 1:  

a) Cena brutto z VAT - 80%, wg wzoru :  

𝑐𝑒𝑛𝑎 =  
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
× 80 𝑝𝑘𝑡 

b) Zakres ochrony (Kf - klauzule fakultatywne) - 20%  

Kf - Ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych 

klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową. Klauzule znajdują się w tabeli. 

Zakres ochrony punktowany będzie zgodnie z poniższą tabelą. 

Opis klauzul fakultatywnych znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia  

Lp. Warunek fakultatywny Liczba pkt. 

1. Klauzula fakultatywna (01)  20 

Brak klauzuli fakultatywnej  0 

2. Klauzula fakultatywna (02)  20 

Brak klauzuli fakultatywnej  0 

3. Klauzula fakultatywna (03)  30 

Brak klauzuli fakultatywnej  0 

4 Klauzula fakultatywna funduszu prewencyjnego (04)  30 

Brak klauzuli fakultatywnej funduszu prewencyjnego 0 

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

𝐾𝑓 =
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑧 𝑛𝑎𝑗𝑤𝑖ę𝑘𝑠𝑧ą 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏ą 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
× 100 𝑝𝑘𝑡 × 20% 

Dokonując ostatecznej oceny Zamawiający zsumuje ocenę cząstkową w odniesieniu do 

kryterium ceny i klauzul wg następującego wzoru:  

Ocena ostateczna = suma punktów „cena” + suma punktów „klauzule” .  

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę, która w sumie zdobyła największą liczbę 

punktów. 
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ZADANIE 2:  

a) Cena brutto z VAT - 60%, wg wzoru : 

𝑐𝑒𝑛𝑎 =  
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗
× 60 𝑝𝑘𝑡 

b) Zakres ochrony (Kf - klauzule fakultatywne) - 40% 

Kf - Ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty 

dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową. Klauzule znajdują się 

w tabeli. 

Zakres ochrony punktowany będzie zgodnie z poniższą tabelą 

Opis klauzul fakultatywnych znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia. 

Lp. Warunek fakultatywny Liczba pkt. 

1. Klauzula fakultatywna funduszu prewencyjnego (04)  30 

Brak klauzuli fakultatywnej funduszu prewencyjnego  0 

2. Klauzula fakultatywna (05)  30 

Brak klauzuli fakultatywnej  0 

3. Klauzula fakultatywna (06)  40 

Brak klauzuli fakultatywnej  0 

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

𝐾𝑓 =
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑧 𝑛𝑎𝑗𝑤𝑖ę𝑘𝑠𝑧ą 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏ą 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
× 100 𝑝𝑘𝑡 × 40% 

Dokonując ostatecznej oceny Zamawiający zsumuje ocenę cząstkową w odniesieniu do 

kryterium ceny i klauzul wg następującego wzoru:  

Ocena ostateczna = suma punktów „cena” + suma punktów „klauzule” .  
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę, która w sumie zdobyła największą liczbę 

punktów. 

ZADANIE 3: 

a) Cena brutto z VAT - 80%, wg wzoru : 

𝑐𝑒𝑛𝑎 =  
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗
× 80 𝑝𝑘𝑡 

b) Zakres ochrony (Kf - klauzule fakultatywne) - 20%  

Kf - Ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych 

klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową. Klauzule znajdują się w tabeli. 

Zakres ochrony punktowany będzie zgodnie z poniższą tabelą 
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Opis klauzul fakultatywnych znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia. 

Lp. Warunek fakultatywny Liczba pkt. 

1. Klauzula fakultatywna 07 20 

Brak klauzuli fakultatywnej 0 

2. Klauzula fakultatywna 08 20 

Brak klauzuli fakultatywnej 0 

3. Klauzula fakultatywna 09 20 

Brak klauzuli fakultatywnej 0 

4. Klauzula fakultatywna 10 20 

Brak klauzuli fakultatywnej 0 

5. Klauzula fakultatywna 11 10 

Brak klauzuli fakultatywnej 0 

6. Klauzula fakultatywna funduszu prewencyjnego (04)  10 

Brak klauzuli fakultatywnej funduszu prewencyjnego  0 

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:  

𝐾𝑓 =
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑧 𝑛𝑎𝑗𝑤𝑖ę𝑘𝑠𝑧ą 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏ą 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
× 100 𝑝𝑘𝑡 × 20% 

Dokonując ostatecznej oceny Zamawiający zsumuje ocenę cząstkową w odniesieniu do 

kryterium ceny i klauzul wg następującego wzoru:  

Ocena ostateczna = suma punktów „cena” + suma punktów „klauzule” .  

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę, która w sumie zdobyła największą liczbę 

punktów. 

ZADANIE 4: 

a) Cena brutto z VAT - 60%, wg wzoru : 

𝑐𝑒𝑛𝑎 =  
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗
× 60 𝑝𝑘𝑡 

b) Zakres ochrony (Kf - klauzule fakultatywne) - 40% 

Kf - Ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych 

klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową. Klauzule znajdują się w tabeli. 

Zakres ochrony punktowany będzie zgodnie z poniższą tabelą 

Opis klauzul fakultatywnych znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia. 

Lp. Warunek fakultatywny Liczba pkt. 

1. Klauzula fakultatywna funduszu prewencyjnego 04 20 

Brak klauzuli fakultatywnej funduszu prewencyjnego  0 

2.  Klauzula fakultatywna w zakresie ubezpieczenia mienia i sprzętu 

elektronicznego 12 
20 
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Brak klauzuli fakultatywnej w zakresie ubezpieczenia mienia i sprzętu 

elektronicznego  
0 

3.  Klauzula fakultatywna w zakresie ubezpieczenia mienia i sprzętu 

elektronicznego 13 
20 

Brak klauzuli fakultatywnej w zakresie ubezpieczenia mienia i sprzętu 

elektronicznego  
0 

4.  Klauzula fakultatywna w zakresie ubezpieczenia mienia i sprzętu 

elektronicznego 14 
20 

Brak klauzuli fakultatywnej w zakresie ubezpieczenia mienia i sprzętu 

elektronicznego  
0 

5.  Klauzula fakultatywna w zakresie ubezpieczenia mienia i sprzętu 

elektronicznego 15 
20 

Brak klauzuli fakultatywnej w zakresie ubezpieczenia mienia i sprzętu 

elektronicznego  
0 

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:  

𝐾𝑓 =
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑧 𝑛𝑎𝑗𝑤𝑖ę𝑘𝑠𝑧ą 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏ą 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
× 100 𝑝𝑘𝑡 × 40% 

Dokonując ostatecznej oceny Zamawiający zsumuje ocenę cząstkową w odniesieniu do 

kryterium ceny i klauzul wg następującego wzoru:  

Ocena ostateczna = suma punktów „cena” + suma punktów „klauzule” .  

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę, która w sumie zdobyła największą liczbę 

punktów. 

XIX. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.  

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu 

i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt XVIII niniejszej SIWZ.  

2. Komisja przetargowa poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy Pzp 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

3. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 

określonych w art. 89 ust 1 ustawy Pzp.  

4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy Pzp.  

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 

Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na 

stronie internetowej www.szpitalzachodni.pl i w miejscu publicznie dostępnym na tablicy 

ogłoszeń w swojej siedzibie informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp. 
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XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 ). 

XXI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY.  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do 

zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.   

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od 

zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania.  

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy.  

4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a 

ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie 

z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

XXII. POZOSTAŁE INFORMACJE.  

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 144.  

2. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców 

i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą 

przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.  

3. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, 

w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto 

objętych umową doliczany będzie podatek VAT według zmienionej stawki.  

Załączniki:  

1. Wzór formularza ofertowego (Załącznik 1 do SIWZ).  

2. Jednolity Europejski Dokument Zamawiającego.  

3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik 3 do SIWZ).  

4. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4. 
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5. Zestawienie składek rocznych i warunków płatności – załącznik 4A. 

6. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 5 

7. Wzór umowy - załącznik nr 5A. 
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Załącznik Nr 1 

 

 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

O F E R T A  

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

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

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

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

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

Do: nazwa i siedziba Zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II  

ul. Daleka 11,  05-825 Grodzisk Mazowiecki  

 

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego w zakresie niżej wymienionych 

usług: 

- świadczenie usługi w zakresie: odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe, (zadanie I); dobrowolne 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej o charakterze niemedycznym (zadanie II), dobrowolne 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej o charakterze medycznym nadwyżkowym 

(zadanie III),ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży z włamaniem i rabunku, 

dewastacji i szyb od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (Zadanie IV), 

Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. 

1. Oferuję wykonanie zamówienia: 
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ZADANIE 1: 

za cenę (netto) ...................................zł. 

podatek VAT ......................................zł. 

cena brutto ........................................zł. 
 
Słownie brutto: .........................................................................................................................złotych 

 
 
 
 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (OBOWIĄZKOWE) 

 

Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna Składka za 

36 m-cy (PLN) 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą – 

obowiązkowe 

− 100.000,00 euro w odniesieniu do 

jednego zdarzenia 

− 500.000,00 euro na wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

Razem:  

 
Dodatkowe dopłaty za warunki szczególne, klauzule i rozszerzenia – klauzule fakultatywne 

Lp. Nazwa klauzuli / tytuł rozszerzenia Składka (PLN) 

1. Klauzula fakultatywna nr 01 - tak/nie *  

2.  Klauzula fakultatywna nr 02 - tak/nie *  

3.  Klauzula fakultatywna nr 03 - tak/nie *  

4.  Klauzula fakultatywna nr 04 – tak/nie *  

*  Uwaga, niepotrzebne skreślić. W przypadku braku wyraźnego skreślenia w odpowiedniej pozycji 
przy Klauzuli przyjmuje się, że Wykonawca nie zaakceptował danej klauzuli. 
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ZADANIE 2:  

za cenę (netto) ...................................zł. 

podatek VAT ......................................zł. 

cena brutto ........................................zł. 
 
Słowniebrutto:............................................................................................................złotych 

 

 

 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ O CHARAKTERZE 

NIEMEDYCZNYM 

 

Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna Składka za 

36 m-cy (PLN) 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

(dobrowolne) w związku z posiadaniem 

mienia i wykonywanymi zadaniami o 

charakterze niemedycznym 

− 500.000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 

 

 

 

Dodatkowe dopłaty za warunki szczególne, klauzule i rozszerzenia – klauzule fakultatywne 

Lp. Nazwa klauzuli / tytuł rozszerzenia Składka (PLN) 

1. Klauzula fakultatywna nr 04 - tak/nie *  

2.  Klauzula fakultatywna nr 05 - tak/nie *  

3.  Klauzula fakultatywna nr 06 - tak/nie *  

 
*  Uwaga, niepotrzebne skreślić W przypadku braku wyraźnego skreślenia w pozycji przy Klauzuli 
przyjmuje się, że Wykonawca nie zaakceptował danej klauzuli. 
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ZADANIE 3  

za cenę (netto) ..................................zł. 

podatek VAT .....................................zł. 

cena brutto .......................................zł. 
 
Słownie brutto: .................................................................................................................złotych 

 
 
 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ O CHARKTERZE MEDYCZNYM NADWYŻKOWYM: 

Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna  Składka za  

36 m-cy (PLN) 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

(dobrowolne) o charakterze medycznym, 

nadwyżkowym  

500.000,00 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia 

 

Razem:  

 
 
Dodatkowe dopłaty za warunki szczególne, klauzule i rozszerzenia – klauzule fakultatywne 
 

Lp. Nazwa klauzuli / tytuł rozszerzenia Składka (PLN) 

1. Klauzula fakultatywna nr 07 - tak/nie *  

2. Klauzula fakultatywna nr 08 - tak/nie *  

3. Klauzula fakultatywna nr 09 - tak/nie *  

4. Klauzula fakultatywna nr 10 - tak/nie *  

5. Klauzula fakultatywna nr 11 - tak/nie *  

6. Klauzula fakultatywna nr  04 - tak/nie *  

* Uwaga, niepotrzebne skreślić. W przypadku braku wyraźnego skreślenia w odpowiedniej pozycji 
przy Klauzuli przyjmuje się, że Wykonawca nie zaakceptował danej klauzuli. 
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ZADANIE 4: 

za cenę (netto) ...................................zł. 

podatek VAT ......................................zł. 

cena brutto ........................................zł. 
 
Słownie brutto: ..........................................................................................................................złotych 
 

 

Według następującego podziału na pozycje: 

 

I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 
 

 

Przedmiot ubezpieczenia 

Suma 

ubezpieczenia / 

limit (PLN) 

Franszyza 

(rodzaj i 

wysokość) 

Stawka 

(%) 

Składka za 

36 m -cy 

(PLN) 

Budynki i budowle 160 937 192,00 zł      

Wyposażenie biurowe i szpitalne, 
maszyny i urządzenia (w tym windy, 
dźwigi), 

9 581 032,00 zł     

Środki obrotowe 200 000,00 zł     

Sprzęt elektroniczny medyczny nie objęty 
w ramach polisy EEI (przyczyny 
zewnętrzne i wewnętrzne) na jedno i na 
wszystkie zdarzenia 

250 000,00 zł     

Mienie niskocenne 30 000,00 zł     

Mienie osób trzecich 100 000,00 zł     

kradzież elementów stałych budynków i 
budowli 

30 000,00 zł    

Mienie pracownicze 100 000,00 zł     

Szyby 100 000,00 zł     

płyny i smary eksploatacyjne 1 000 000,00 zł     

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe 50 000,00 zł     

Dodatkowe koszty 2 000 000,00 zł     

Wartości pieniężne 10 000,00 zł    

Kradzież z włamaniem, wandalizm, 
rabunek (pozostałych środków trwałych, 
mienia niskocennego, wyposażenia, 
sprzętu elektronicznego, medycznego) 

500 000,00 zł     

Kradzież z włamaniem, wandalizm, 
rabunek (środki obrotowe) 

50 000,00 zł     
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Kradzież z włamaniem , wandalizm, 
rabunek (mienie osobiste pracowników) 

20 000,00 zł    

Kradzież z włamaniem , wandalizm, 
rabunek (mienie osób trzecich)  

20 000,00 zł     

Kradzież z włamaniem wartości 
pieniężnych 

10 000,00 zł     

Rabunek w lokalu wartości pieniężnych 10 000,00 zł     

Wartości pieniężne w transporcie 10 000,00 zł     

Wandalizm (w tym graffiti) 200 000,00 zł     

Kradzież prosta (zwykła) 10 000,00 zł     

Strajki, rozruchy 1 000 000,00 zł    

Terroryzm 1 000 000,00 zł     

Przepięcia 500 000,00 zł    

Razem:  

 
II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ORAZ APARATURY MEDYCZNEJ OD 

WSZYSTKICH RYZYK 
 

 

Przedmiot ubezpieczenia 

Suma 

ubezpieczenia / 

limit (PLN) 

Franszyza 

(rodzaj i 

wysokość 

Stawka 

(%) 

Składka za 36 

m-cy (PLN) 

Sprzęt stacjonarny medyczny 44 005 981,81zł    

Sprzęt stacjonarny biurowy 236 493,27 zł    

Sprzęt przenośny 15 023,38 zł     

Dane, nośniki danych, 

oprogramowanie 

50 000,00 zł     

Limit na kradzież zwykłą 10 000,00 zł     

Razem:  

 
Dodatkowe dopłaty za warunki szczególne, klauzule i rozszerzenia – klauzule fakultatywne 

Lp. Nazwa klauzuli / tytuł rozszerzenia Składka (PLN) 

1. Klauzula fakultatywna funduszu prewencyjnego nr 04 - 

tak/nie * 

 

2. Klauzula fakultatywna nr 12 - tak/nie *  

3. Klauzula fakultatywna nr 13 - tak/nie *  

4. Klauzula fakultatywna nr 14 - tak/nie *  

5. Klauzula fakultatywna nr 15 - tak/nie *  

*  Uwaga, niepotrzebne skreślić. W przypadku braku wyraźnego skreślenia w pozycji przy Klauzuli 
przyjmuje się, że Wykonawca nie zaakceptował danej klauzuli. 
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Załącznik Nr 3 

 

OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. 

z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634) 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

usługa ubezpieczenia działalności leczniczej i majątkowej Szpitala Zachodniego w Grodzisku 

Mazowieckim. Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej 

grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.  

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty  

  

Lp. WSKAZANIE WYKONAWCY 

  

  

  

  

  

 

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy 

kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  

  

  

  

……………………………………………………………… (data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)  

  

  

  

UWAGA! Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na 

stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy 

złożyli oferty. 
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Załącznik Nr 4 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Podstawowe informacje o Zamawiającym.   

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku 

Mazowieckim od lat należy do najlepszych szpitali w Polsce. Od dnia 17 lipca 2006 r., Szpital 

Zachodni posiada status szpitala akredytowanego. Szpital otrzymał Certyfikat Akredytacyjny Rady 

Akredytacyjnej, złożonej z przedstawicieli: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 

Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby 

Pielęgniarek i Położnych, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskiego Towarzystwa 

Szpitalnictwa.  

Szpital posiada również Certyfikaty: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007. 

Posiada także certyfikat HPH Membership Certificate 2017 – 2020.  

W rankingach szpitali „Rzeczpospolitej“ za rok 2018 Szpital zajął pierwsze miejsce w województwie 

mazowieckim, oraz pierwsze miejsce w kategorii „Sieć Szpitali poziom II”.   

Struktura organizacyjna 

1 Szpital Zachodni  – leczenie stacjonarne  

04   Szpital  

4000 Oddział Chorób Wewnętrznych  

4060 Pododdział Geriatryczny  

4100 Oddział Kardiologiczny 

4100 Oddział Kardiologii Inwazyjnej  

4106 Pododdział  Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego  

4220 Oddział Neurologiczny  

4222 Pododdział Udarowy 

4222 Mazowieckie Interwencyjne Centrum Leczenia Udarów MICLU 

4401 Oddział Pediatryczny  

4500 Oddział  Chirurgii Ogólnej  

4530 Pododdział Chirurgii Naczyniowej  

4640 Oddział Urologiczny 

4670 Oddział Onkologii Klinicznej/ chemioterapia jednego dnia  

4580 Oddział Ortopedii i Traumatologii  

4570 Oddział Neurochirurgiczny  

4308 Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej  

4510 Pododdział Wieloprofilowy Zabiegowy  

4260 Oddział  Anestezjologii i Intensywnej Terapii  

4132 Stacja Dializ  

4902 Szpitalny Oddział Ratunkowy  
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4910 Blok operacyjny  

9000 Centralna Sterylizatornia  

4920 Apteka  

7230 Pracownia Rentgenodiagnostyki  Zabiegowej 

7230 Pracownia Rentgenodiagnostyki  Zabiegowej II 

7234 Pracownia Elektrofizjologii  

7998 Pracownia Prób Wysiłkowych  

7998 Pracownia Holtera  

7998 Pracownia EEG  

7998 Pracownia EMG 

7920 Pracownia Urodynamiki 

7300 Zakład Patomorfologii  

05  Zakład Diagnostyki Obrazowej  

7240 Pracownia Rentgenowska  

7210 Pracownia USG  

7242 Pracownia Mammografii  

7220 Pracownia Tomografii Komputerowej  

7220 Pracownia Tomografii Komputerowej II  

7250 Pracownia Rezonansu Magnetycznego  

06  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  

7100 Pracownia hematologii  

7100 Pracownia biochemii  

7100 Pracownia analityki ogólnej  

7130 Pracownia serologii grup krwi  

7100 Pracownia koagulologii  

7100 Pracownia immunochemii  

07  Zakład Mikrobiologii  

7120 Pracownia bakteriologii  

7100 Pracownia kontroli zakażeń szpitalnych  

14    Zakład Diagnostyki Endoskopowej  

7910  Pracownia endoskopii  

7998  Pracownia ECPW  

3 Szpital Zachodni – leczenie ambulatoryjne  

09   Przychodnia Specjalistyczna  

1272 Poradnia Pulmonologiczna  

1130 Poradnia Nefrologiczna  

1700 Poradnia Zdrowia Psychicznego  

1220 Poradnia Neurologiczna  

1222 Poradnia Leczenia Bólu  
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1020 Poradnia Diabetologiczna  

1100 Poradnia Kardiologiczna  

1030 Poradnia Endokrynologiczna  

1450 Poradnia Ginekologiczno – Położnicza  

1600 Poradnia Okulistyczna  

1640 Poradnia Urologiczna  

1641 Poradnia Otolaryngologiczna 

1670 Poradnia Anestezjologiczna 

1500 Poradnia Chirurgii Ogólnej  

1530 Poradnia Chirurgii Naczyniowej  

1630 Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  

1570 Poradnia Neurochirurgiczna  

1580 Poradnia Urazowo – Ortopedyczna  

1581 Poradnia Urazowo – Ortopedyczna dla Dzieci  

1160 Poradnia Medycyny Pracy  

7998 Pracownia Spirometrii  

1040 Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy  

1240 Poradnia Onkologiczna  

1800 Poradnia Stomatologiczna  

1840 Poradnia Chirurgii Stomatologicznej  

1562 Pracownia Kontroli Stymulatorów  

1740 Poradnia Leczenia Uzależnień  

2200 Dzienny Dom Opieki Medycznej 

2712 Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu  

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Chirurgicznej  

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni  Onkologicznej  

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Chirurgicznej dla Dzieci  

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni  Ortopedycznej  

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni  Ortopedycznej dla Dzieci  

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni  Neurochirurgicznej  

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni  Leczenia Bólu  

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni  Ginekologiczno-Położniczej  

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni  Urologicznej  

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Endokrynologicznej  

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Osteoporozy  

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Pulmonologicznej  

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Diabetologicznej  

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Kardiologicznej  

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Medycyny Pracy  

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Nefrologicznej  

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Neurologicznej  
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9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Zdrowia Psychicznego  

11   Ośrodek Rehabilitacji Dziennej  

2300 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej  

1300 Poradnia Rehabilitacyjna  

1310 Dział Fizjoterapii 

1314 Dział Kinezyterapii 

12   Pogotowie Ratunkowe  

9240 Zespół transportu sanitarnego (przewóz chorych)  

9000 Dyspozytornia  

13   Podstawowa Opieka Zdrowotna  

0010 Poradnia lekarza POZ  
0032 Poradnia pielęgniarki POZ  
0034 Poradnia położnej  POZ  
9600 Punkt szczepień  
9450 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dla Poradni Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej  
9000 Nocna i świąteczna opieka  zdrowotna  
9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Poradni Nocnej Pomocy 

Lekarskiej. 

Tab.1 Charakterystyka pracy oddziałów szpitalnych w 2016 roku. 

Oddział  Liczba łóżek 
Liczba 

leczonych  

Liczba 

osobodni 

Wskaźnik 

średniego 

wykorzystania 

łóżek % 

Wskaźnik średniego 

pobytu pacjenta 

Wewnętrzny 36 2014 11395 122,09 5,66 

Kardiologia 23 1418 6809 80,89 4,8 

Kardiologia Inwazyjna 21 2656 5653 73,55 2,13 

Neurologiczny i Udarowy 28 1178 9206 89,83 7,81 

Pediatria 26 1320 4524 47,54 3,43 

Chirurgia ogólna 30 2527 8374 76,27 3,31 

Neurochirurgiczny 30 1356 8594 89,45 6,34 

Geriatryczny 12 523 3656 83,24 6,99 

Urologia 20 1820 5551 75,83 3,05 

Ortopedia i Traumatologia  39 2013 11115 77,87 5,52 

Onkologia Kliniczna  

/chemioterapia jednego dnia 
3 dzienne 857 0 0 0 

Anestezjologia i Intensywna Terapia 15 360 2264 68,73 6,29 

 Razem  283 18042 77141 82,17 4,30 

Wieloprofilowy Zabiegowy 4 109 945 64,55 8,67 

SOR 11 34643 0 0 0 
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Tab.2 Charakterystyka pracy oddziałów szpitalnych w 2017 roku. 

Oddział Liczba łóżek 
Liczba 

leczonych  

Liczba 

osobodni 

Wskaźnik 

średniego 

wykorzystania 

łóżek % 

Wskaźnik średniego 

pobytu pacjenta 

Wewnętrzny 36 2 796 13 279 101,06 4,75 

Kardiologia 23 1 595 7 086 84,41 4,44 

Kardiologia Inwazyjna 21 2 787 5 715 74,56 2,05 

Neurologiczny i Udarowy 28 1 166 9 076 88,81 7,78 

Pediatria 26 1 281 4 349 45,83 3,4 

Chirurgia ogólna 30 2 065  8 317 75,95 4,03 

Neurochirurgiczny 30 1 461 9 723 88,79 6,66 

Geriatryczny 12 518 3 496 79,82 4,75 

Urologia 20 1 692 5 468 74,9 3,23 

Ortopedia i Traumatologia 39 2 172 11 734 82,43 5,40 

Onkologia Kliniczna/chemioterapia 

jednego dnia 
3 dzienne 788 0 0 0 

Anestezjologia i Intensywna terapia 15 320 2 088 63,56 6,53 

Razem 283 18 641 80 331 79,53 4,26 

Wieloprofilowy Zabiegowy 4 27 279 19,11 10,33 

SOR 11 32 695 0 0 0 

Tab. 3. Charakterystyka pracy oddziałów szpitalnych w 2018 roku. 

Oddział  Liczba łóżek 
Liczba 

leczonych  

Liczba 

osobodni 

Wskaźnik 

średniego 

wykorzystania 

łóżek % 

Wskaźnik średniego 

pobytu pacjenta 

Wewnętrzny 36 2784 15386 117,09 5,53 

Kardiologia 23 1664 7001 83,39 4,21 

Kardiologia Inwazyjna 21 2788 5730 74,76 20,06 

Neurologiczny i Udarowy 34 1388 8962 87,69 6,46 

Pediatria 26 1143 3718 39,16 3,25 

Chirurgia ogólna 30 2087 8039 73,42 3,85 

Chirurgia Naczyniowa 10 93 108 74,40 3,74 

Neurochirurgiczny 25 1718 9912 108,62 5,77 

Geriatryczny 12 434 2611 59,61 6,02 

Urologia 20 1510 5304 72,66 3,51 

Ortopedia i Traumatologia 39 2121 9935 69,79 4,68 

Onkologia Kliniczna/chemioterapia 

jednego  dnia 
3 dzienne 325 0 0 0 

Anestezjologia i Intensywna Terapia 15 331 2459 74,86 7,43 

Razem: 294 18498 80729 84,13 4,43 

 Wieloprofilowy Zabiegowy 4 42 183 12,53 4,36 

 SOR 11 32492 0 0 0 
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Tab. 4 Charakterystyka pracy oddziałów szpitalnych w I półroczu 2019 roku. 

Oddział  Liczba łóżek 
Liczba 

leczonych  

Liczba 

osobodni 

Wskaźnik 

średniego 

wykorzystania 

łóżek % 

Wskaźnik 

średniego pobytu 

pacjenta 

Wewnętrzny 36 1463 8118 124,59 5,55 

Kardiologia 23 874 3455 82,99 3,95 

Kardiologia Inwazyjna 21 1417 2967 78,06 2,09 

Rehabilitacja Kardiologiczna 10 69 1064 58,78 15,42 

Neurologiczny i Udarowy 34 805 5127 101,16 6,37 

Pediatria 26 619 1942 41,27 3,14 

Chirurgia ogólna 24 1153 3858 89,92 3,23 

Chirurgia Naczyniowa 6 47 63   

Neurochirurgiczny 25 952 4797 106,01 5,04 

Geriatryczny 12 167 1090 50,18 6,53 

Urologia 20 756 2541 70,19 2,79 

Ortopedia i Traumatologia 39 1325 3700 52,42 2,79 

Onkologia Kliniczna / 

chemioterapia jednego dnia 
3 dzienne 135 0 0  

Anestezjologia i Intensywna Terapia 15 166 1184 72,68 7,13 

 Razem  294 10384 39906 84,97 4,08 

Wieloprofilowy Zabiegowy 4 7 20 2,76 2,86 

SOR 11 16495 0 0 0 

Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych w 2016 roku: 89 102 

Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych w 2017 roku: 88 426 

Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych w 2018 roku: 89 219 

Liczba porad udzielonych w poradniach specjalistycznych w I półroczu 2019 roku: 50 252 

Zatrudnienie w Szpitalu Zachodnim: 

Stan zatrudnienia  w Szpitalu Zachodnim stan na 30.06.2019 (wg liczby osób) 

Lekarze specjaliści I 6 Rehabilitanci (mgr) 24 

Lekarze specjaliści II 86 Technicy /lab. 28 

Lekarze bez specjalizacji 2 Farmaceuci (mgr) 4 

Lekarze rezydenci 36 Sekretarki /rejestr med. 65 

Stażyści 21 Dietetycy 2 

Pielęgniarki w. wyższe 150 Kucharze / bufetowe 11 

Pielęgniarki specjalistki 27 Inne wyższe 36 

Pielęgniarki w. średnie 103 Inne średnie 51 

Ratownik medyczny 6 Inne niższe 33 

Sanitariusz / pomoc stomatologiczna 24 Inne (urlopy bezpłatne; wychowawcze) 20 

Inne wyż. med. 19   

RAZEM: 754  

Umowy zlecenia: 6  
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Pracownicy kontraktowi (w oparciu o umowy cywilno-prawne;) 

lekarze II st. Specjalizacji:  139 

lekarze I st. Specjalizacji: 3 

lekarze bez specjalizacji: 21 

pielęgniarki: 53  

technicy rtg: 7 

technicy laboratorium: 2  

ratownicy medyczni: 16  

psychoterapeuci: 5  

psycholodzy: 1  
 

Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych: 

Tab.  2016 rok  

1.  Kontrakty Z NFZ  95 377 503,87 

2.  Wartość świadczeń poza NFZ  2 016 246,14 

Tab.  2017 rok 

1.  Kontrakty z NFZ 99 301 419,49  

2. Wartość świadczeń poza NFZ  1 795 029,51 

Tab.  2018 rok 

1.   Kontrakty z NFZ 122 024 440,90 

2.   Wartość świadczeń poza NFZ  2 254 396,58 

Tab.  I półrocze 2019 rok 

1.   Kontrakty z NFZ 63 411 024,90 

2.  Wartość świadczeń poza NFZ 940 435,56 

 

Obroty Szpitala Zachodniego ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018 
NA KONIEC  

CZERWCA 2019 

I Przychody  107 960 605,64 113 557 648,76 134 431 156,07 73 823 844,53 

II Koszty  105 892 685,75 116 456 484,74 138 899 229,04 78 016 100,84 
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Zakres świadczonych usług pozamedycznych: 

- wynajem pokoi gościnnych; 

- wynajem powierzchni 

- sprzedaż posiłków 

- usługi prania 

- usługi sterylizacyjne 

Usługi te są świadczone w nieznacznym zakresie, a przychody z ich tytułu stanowią ok.1,5% 

przychodów szpitala. 

Czynności zlecone podwykonawcom: 

- dyżury medyczne 

- transport pacjentów Stacji Dializ 

- usługi porządkowe, 

- usługi transportu wewnętrznego (posiłki, bielizna, odpady) 

- usługi dezynfekcji  

W ramach świadczenia usług komercyjnych Zamawiający będzie realizował zabiegi medyczne 

zgodnie z zapisami unijnej dyrektywy o transgranicznej opiece medycznej.  

ZADANIE 1. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ – UBEZPIECZENIE 

OBOWIĄZKOWE. 

Przedmiot, zakres ubezpieczenia, warunki ubezpieczenia: 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 roku w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 
2019 poz. 866). 
 
Suma gwarancyjna:   

Minimalna wymagana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 roku 

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 866), to jest: 

- 100.000,00 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, 
- 500.000,00 euro na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
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Klauzule dodatkowe:  
 

a) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy, 
(klauzula fakultatywna 01),  
Limit do wysokości sumy gwarancyjnej.  
 
b) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody  powstałe wskutek działań wojennych, stanu 
wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru, (klauzula fakultatywna 02), 
Limit do wysokości sumy gwarancyjnej. 
 
c) Podniesienie sumy gwarancyjnej na jedno zdarzenie do 200 000,00 EUR i 1 000 000,00 EUR na 
wszystkie zdarzenia (klauzula fakultatywna 03). 
 
 

d) Klauzula funduszu prewencyjnego (klauzula fakultatywna 04) 

Wykonawca przeznaczy na rzecz Zamawiającego corocznie środki z funduszu prewencyjnego 

w wysokości min. 10% płaconych składek rocznych (z 12 miesięcy) z umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej obowiązkowej zawartej w wyniku niniejszego przetargu. Środki 

z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu 

ubezpieczenia. Środki mogą być przeznaczone na zadania związane z ochroną zdrowia i życia 

ludzkiego, poprawą bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

środki w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie środków. 

Zamawiający rozliczy środki z funduszu na podstawie rachunków lub kosztorysów potwierdzających 

poniesione wydatki na przedmiotowy fundusz. 

 
Szkodowość (dane wg zaświadczenia z dnia 08.08.2019): 
 
Rok: 2015 – brak wypłat 
Rok: 2016 – 15 000,00 zł 
Rok: 2017 – 408 659,20 zł 
Rok: 2018 – 60 000,00 zł 
Rok: 2019 – 5 075,00 zł 
 
Rezerwy: 326 475,82 zł 
Kwota rezerw renty: 378 885,00 zł.  
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ZADANIE 2. 

 DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM 
MIENIA I WYKONYWANYMI ZADANIAMI OGRANICZONEJ DO SZKÓD NA TERENIE RP 
O CHARAKTERZE NIEMEDYCZNYM 
 
Zakres ochrony: 
 
Zamawiający wymaga objęcia ochroną odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej oraz 

pozostającej w zbiegu za szkody w mieniu i na osobie (w tym także utracone korzyści) wyrządzone 

pacjentom i innym osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością pozamedyczną, oraz  

posiadaniem i użytkowaniem mienia.  

1. Suma gwarancyjna: 
500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych ) na jedno i wszystkie zdarzenia 
w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia 
2. Klauzule dodatkowe: 
Uwaga, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie podlimitów sumy gwarancyjnej tylko pod 
warunkiem wyraźnego wskazania takiej możliwości przy danym postanowieniu (klauzuli) niniejszej 
SIWZ. 
 
a) Rozszerzenie o szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego wskutek wypadków przy 

pracy (OC pracodawcy)  

Wykonawca przedstawi treść klauzuli w ofercie według standardu rynkowego, niemniej w treści 

klauzuli nie powinno być wyłączenia dla zawałów i udarów. - klauzula obligatoryjna: 

Limit: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
b) Rozszerzenie o szkody w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy 

korzystania z cudzej rzeczy. Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia dotyczącego szkód w sprzęcie 

elektronicznym oraz elementach szklanych, a także wyłączenia szkód polegających na utracie 

mienia. 

Wykonawca przedstawi treść klauzuli w ofercie według standardu rynkowego, uwzględniającego 

powyższe zastrzeżenia. 

klauzula obligatoryjna: Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

c) Rozszerzenie o szkody w nieruchomościach z których Ubezpieczony korzysta na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy 

korzystania z cudzej rzeczy. 

 

Wykonawca przedstawi treść klauzuli w ofercie według standardu rynkowego, uwzględniającego 

powyższe zastrzeżenia. 
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klauzula obligatoryjna: 

Limit: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

d) Rozszerzenie o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, chronionym, kontrolowanym 
przez Ubezpieczającego (w tym w rzeczach wniesionych m.in. przez pracowników, pacjentów, 
odwiedzających), polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu 
 
Wykonawca przedstawi treść klauzuli w ofercie według standardu rynkowego, uwzględniającego 

powyższe zastrzeżenia. 

klauzula obligatoryjna. 
 

Limit 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

e) Rozszerzenie o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do 

powietrza, wody lub gruntu wraz z kosztami usunięcia, oczyszczania i utylizacji jakichkolwiek 

zanieczyszczeń. 

Wykonawca przedstawi treść klauzuli w ofercie według standardu rynkowego, uwzględniającego 

powyższe zastrzeżenia. 

klauzula obligatoryjna. 
 

Limit  100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

f) Rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego bez prawa do 

regresu  

Wykonawca przedstawi treść klauzuli w ofercie według standardu rynkowego, uwzględniającego 

powyższe zastrzeżenia. 

klauzula obligatoryjna. 

Ochrona ubezpieczeniowa nie może wyłączać szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego jego 

podwykonawcom.   

Limit 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

g) Rozszerzenie o szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do 

obrotu (OC za produkt)  

Wykonawca przedstawi treść klauzuli w ofercie według standardu rynkowego, uwzględniającego 

powyższe zastrzeżenia. 

Klauzula dotyczy w szczególności produktów takich jak żywność, środki higieny osobistej. 
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klauzula obligatoryjna. 

Limit 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

h) Rozszerzenie o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń  

Wykonawca przedstawi treść klauzuli w ofercie według standardu rynkowego, uwzględniającego 

powyższe zastrzeżenia. 

klauzula obligatoryjna. 
 

Limit 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

i) Rozszerzenie o szkody spowodowane przez pojazdy niepodlegające rejestracji (w szczególności 

dotyczy pojazdów poruszających się po terenie Szpitala takich jak: wózki akumulatorowe, wózki dla 

pacjentów, na bieliznę, wózki do rozwożenia posiłków, wózki na odpady). 

Wykonawca przedstawi treść klauzuli w ofercie według standardu rynkowego, uwzględniającego 

powyższe zastrzeżenia. 

klauzula obligatoryjna. 

Limit 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

j) Podwyższenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w związku z przedostaniem się 

niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu wraz z kosztami usunięcia, 

oczyszczania i utylizacji jakichkolwiek zanieczyszczeń (rozszerzenie w ramach podpunktu. „e”) ze 

100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do 500 000,00 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia klauzula fakultatywna (05) 

k) Klauzula funduszu prewencyjnego Klauzula fakultatywna (04) 

Wykonawca przeznaczy na rzecz Zamawiającego corocznie środki z funduszu prewencyjnego 
w wysokości min. 10% płaconych składek rocznych (z 12 miesięcy) z umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej dobrowolnej niemedycznej zawartej w wyniku niniejszego przetargu. 
Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu 
ubezpieczenia. Środki mogą być przeznaczone na zadania związane z ochroną zdrowia i życia 
ludzkiego, poprawą bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
środki w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie środków. 
Zamawiający rozliczy środki z funduszu na podstawie rachunków lub kosztorysów potwierdzających 
poniesione wydatki na przedmiotowy fundusz. 
 
l) Rozszerzenie o ryzyko kar finansowych nałożonych na szpital przez płatnika NFZ – klauzula 
fakultatywna (06): 
 

Limit: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

3. Franszyza redukcyjna: 
Maksymalnie: 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 1 000,00 zł dla szkód w środowisku, 
Maksymalnie: 1 000,00 zł – dla pozostałych szkód rzeczowych. 
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Pozostałe szkody: bez franszyzy i udziału własnego. 

4. Franszyza integralna: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia franszyzy integralnej 

5. Zakres terytorialny: teren RP 

 
Szkodowość (dane wg zaświadczenia z dnia 08.08.2019) 
Rok 2015  - brak wypłat 
Rok 2016 – brak wypłat 
Rok 2017  - brak wypłat 
Rok 2018 – brak wypłat 
Rok 2019  - brak wypłat 
 
ZADANIE 3 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ O CHARAKTERZE MEDYCZNYM 

NADWYŻKOWYM 

1. Zakres ochrony: 
 
Uwaga, w przypadku gdy zakres ubezpieczenia dobrowolnego pokrywa się z zakresem 
ubezpieczenia obowiązkowego, to ubezpieczenie dobrowolne OC będzie miało charakter 
nadwyżkowy w stosunku do ubezpieczenia obowiązkowego. Wykonawca zastosuje zasadę 
pierwszeństwa pokrycia w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego. 
 

Zamawiający wymaga objęcia ochroną odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody w 

mieniu i na osobie w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo zaniechania udzielania 

świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń 

zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej. 

Zakres czasowy ochrony (trigger) winien być tożsamy z ubezpieczeniem obowiązkowym OC 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą – act commited. 

2. Suma gwarancyjna: 
500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia 
w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. 

3. Klauzule dodatkowe : 

Uwaga, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie podlimitów sumy gwarancyjnej tylko pod 
warunkiem wyraźnego wskazania takiej możliwości przy danym postanowieniu (klauzuli) niniejszej 
SIWZ. 
 
Uwaga, w przypadku gdy zakres ubezpieczenia dobrowolnego pokrywa się z zakresem 
ubezpieczenia obowiązkowego, to ubezpieczenie dobrowolne OC będzie miało charakter 
nadwyżkowy w stosunku do ubezpieczenia obowiązkowego, to jest znajdzie zastosowanie 
w sytuacji jakiegokolwiek wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu obowiązkowym, 
niewystępującym w ubezpieczeniu dobrowolnym lub w przypadku przekroczenia lub wyczerpania 
limitu sumy gwarancyjnej na jedno bądź wszystkie zdarzenia w ramach ubezpieczenia 
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obowiązkowego. W sytuacji częściowego wyczerpania limitu, ubezpieczenie dobrowolne pokryje 
szkody objęte jego zakresem (ubezpieczenia dobrowolnego) od punktu zaczepienia stanowiącego 
wysokość limitu ubezpieczenia obowiązkowego obowiązującego aktualnie dla danego zdarzenia 
szkodowego. 
 

1. Rozszerzenie zakresu o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców 
(bez regresu do podwykonawców, do sumy gwarancyjnej) – klauzula obligatoryjna. Wykonawca 
przedstawi treść klauzuli w ofercie według standardu rynkowego. 

 

2. Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w związku z prowadzaną działalnością  apteki szpitalnej 
lub zakładowej klauzula obligatoryjna . Wykonawca przedstawi treść klauzuli w ofercie według 
standardu rynkowego. 

 

3. Rozszerzenie o szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej, w szczególności 

WZW, lub zakażenia wirusami, w szczególności HIV – klauzula fakultatywna (07). Wykonawca 

przedstawi treść klauzuli w ofercie według standardu rynkowego. 

 

4. Rozszerzenie o szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką oraz związane z innym 

zatruciem pokarmowym – klauzula fakultatywna (08). Wykonawca przedstawi treść klauzuli w 

ofercie według standardu rynkowego. 

 

5. Rozszerzenie o szkody będące następstwem pobrania, przechowywania krwi lub przetaczania 
krwi lub substancji krwiopochodnych – klauzula fakultatywna (09): 

 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych w niniejszej SIWZ, ostatecznej wersji oferty ubezpieczyciela, a także w 

stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że zakres 

ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem pobrania, przechowywania lub przetaczania 

krwi lub substancji krwiopochodnych w okresie ubezpieczenia. 

 
6. Rozszerzenie o szkody powstałe wskutek wad stosowanych przez Ubezpieczającego produktów 

wszelkiego rodzaju (OC za produkt) – klauzula fakultatywna (10): 
 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w niniejszej SIWZ, ostatecznej wersji oferty ubezpieczyciela, a także w 
stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że zakres 
ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wad istniejących w stosowanych przez 
Ubezpieczającego produktach wszelkiego rodzaju, a w szczególności lekach i innych środkach 
farmakologicznych. 
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7. Rozszerzenie o szkody wynikłe z nieprawidłowego przeszczepu lub implantu – klauzula 
fakultatywna (11): 

 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w niniejszej SIWZ, ostatecznej wersji oferty ubezpieczyciela, a także w 
stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że zakres 
ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem nieprawidłowego przeszczepu lub implantu. 
 

8. Klauzula funduszu prewencyjnego Klauzula fakultatywna (04) 

Wykonawca przeznaczy na rzecz Zamawiającego corocznie środki z funduszu prewencyjnego w 
wysokości min. 10% płaconych składek rocznych (z 12 miesięcy) z umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej dobrowolnej niemedycznej zawartej w wyniku niniejszego przetargu. 
Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu 
ubezpieczenia. Środki mogą być przeznaczone na zadania związane z ochroną zdrowia i życia 
ludzkiego, poprawą bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
środki w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie środków. 
Zamawiający rozliczy środki z funduszu na podstawie rachunków lub kosztorysów potwierdzających 
poniesione wydatki na przedmiotowy fundusz. 
 

9. Minimalna wysokość franszyzy redukcyjnej (punktu zaczepienia) wynosi 2 000,00 zł, jednakże 
wysokość tej franszyzy redukcyjnej będzie równa faktycznej wysokości limitu na zdarzenie w 
ramach umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC Podmiotów udzielających świadczenia 
medyczne, zawartej przez Zamawiającego.  
 

10. Franszyza integralna: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia franszyzy integralnej. 
 

Szkodowość (dane wg zaświadczenia z dnia 08.08.2019):  
 
Rok: 2015 – brak wypłat 
Rok: 2016 – brak wypłat 
Rok: 2017 – brak wypłat 
Rok: 2018 – brak wypłat 
Rok  2019 – brak wypłat  

 

ZADANIE 4 
 
UBEZPIECZENIE MIENIA I ELEKTRONIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA 
ZACHODNIEGO 
 
I. UBEZPIECZENIE MIENIA. 
 
1. Przedmiot ubezpieczenia 
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Ubezpieczeniem objęte są budynki i budowle, inne środki trwałe poza sprzętem elektronicznym 
objętym ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk (pkt. II), stanowiące własność lub będące w posiadaniu 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego albo jego pacjentów (wszystkie 
limity na jedno i na wszystkie zdarzenia). 
 

Przedmiot 
ubezpieczenia:  

Mienie należące do Zamawiającego 

Zakres 
ubezpieczenia: 

wszystkie ryzyka uszkodzenia i utraty w tym kradzieży z włamaniem i rabunku oraz 
dewastacji. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.: 
huragan i silny wiatr (o prędkości nie mniejszej niż 13 m/s), deszcz nawalny, zaleganie 
śniegu, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, dym, sadza, trzęsienie ziemi, 
wybuch; 
szkody związane z działaniem cieczy (powódź, zalanie, zalanie wskutek awarii 
systemów klimatyzacyjnych, wybicie, cofnięcie się jakiejkolwiek cieczy itd); 
kradzież z włamaniem, rabunek lub próba, użycie wytrycha lub kluczy podrobionych,  
wandalizm w następstwie włamania; 
wandalizm, tj. każde celowe uszkodzenie;  
przepięcie; 
szyby od stłuczenia; 
żele, płyny i smary eksploatacyjne (w tym znajdujące się w instalacjach służących do 
ogrzewania, chłodzenia itp.) utracone lub zniszczone w związku ze zdarzeniami 
objętymi ochroną ubezpieczeniową; 
kradzież prosta; 
szkody o charakterze estetycznym, powierzchniowym; 
szkody spowodowane błędem w obsłudze, sterowaniu przez człowieka lub błędem 
wewnętrznym w ramach ubezpieczenia sprzętu nie objętego umową ubezpieczenia 
elektroniki (EEI); 
dodatkowe koszty. 

Miejsce 
ubezpieczenia: 

Wszystkie miejsca prowadzonej działalności, a w szczególności:  
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 

System 
ubezpieczenia: 

system sum stałych;  
system na pierwsze ryzyko dla : 
kradzież z włamaniem i rabunku oraz wandalizm rozumiany jako jakiekolwiek celowe 
uszkodzenie i zniszczenie mienia; 
nakłady inwestycyjne; 
mienie osób trzecich; 
mienie pracownicze; 
strajki, rozruchy, wandalizm bez znamion włamania; 
przepięcie; 
szyby; 
płyny i smary eksploatacyjne utracone lub zniszczone w związku ze zdarzeniami 
objętymi ochroną ubezpieczeniową; 
koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych; 
kradzież prosta, tzn. bez znamion włamania; 
dodatkowe koszty; 
gotówka. 
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Suma 
ubezpieczenia: 

budynki i budowle wraz z wyposażeniem kotłowni 160 937 192,00 PLN; 
maszyny (w tym windy, dźwigi), urządzenia, wyposażenie biurowe i szpitalne 
9 581 032 PLN; 
środki obrotowe 200.000 zł*; 
ryzyko szkód w sprzęcie elektronicznym spowodowanych awarią i błędem w 
obsłudze 250.000 zł*. 
mienie osób trzecich 100.000 zł; 
mienie pracownicze 100.000 zł; 
szyby 100.000 zł*; 
płyny i smary eksploatacyjne: 1 000.000 zł*; 
niskocenne składniki majątku: 50 000 zł*; 
zabezpieczenia przeciwkradzieżowe 50.000 zł*; 
kradzież prosta: 5.000 zł*; 
dodatkowe koszty 2.000.000 zł*; 
gotówka 10.000 zł* 
*limit na I ryzyko; 

Limity na 
uzupełniające 
ryzyka (wszystkie 
limity na I 
ryzyko): 

kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm w odniesieniu do wyposażenia i środków 
obrotowych: 500.000 zł; 
kradzież z włamaniem wartości pieniężnych: 10 000,00 zł;  
rabunek w lokalu wartości pieniężnych: 10 000,00 zł;  
gotówka w transporcie 10 000,00 zł; 
wandalizm, to jest jakiekolwiek celowe uszkodzenie lub zniszczenie mienia, w tym 
graffiti: 200.000 zł; w tym podlimit na szkody estetyczne (szkody powierzchniowe, 
spękania, zarysowania, graffitii itp.) 30 000 zł; 
kradzież elementów stałych budynków i budowli: 30 000 zł; 
ubezpieczenie elektronicznego sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk (przyczyny 
zewnętrzne i wewnętrzne m.in. działanie człowieka np.: niewłaściwe użytkowanie, 
nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie, wady 
produkcyjne, przyczyny eksploatacyjne) – nieobjętego polisą EEI do limitu na 
pierwsze ryzyko w wysokości 250 000 zł; 
szkody spowodowane zalaniami lub wiatrem, przy których wystąpiły 
niezabezpieczone albo właściwie niezabezpieczone otwory okienne lub drzwiowe do 
limitu w wysokości 20 000 zł; 
szkody spowodowane złym stanem dachu, klap lub okien do kwoty 50 000 zł; 
pozostałe szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego do limitu min. w 
wysokości 100 000 zł; 
usunięcie pozostałości po szkodzie min. 1 000 000 zł ponad sumę ubezpieczenia bez 
możliwości wprowadzenia limitu procentowego do szkody oraz bez możliwości 
zastosowania zasady proporcji; 
powolne działanie czynników do limitu w wysokości 20 000 zł – ciężar dowodu, że 
szkoda powstała w okresie ubezpieczenia spoczywa na 
ubezpieczającym/ubezpieczonym; 
strajki, rozruchy 1 000.000 zł; 
terroryzm: 1 000 000 zł; 
przepięcie 500.000 zł. 

Baza wyceny 
majątku: 

wartość odtworzeniowa nowa 
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Franszyza 
redukcyjna: 

100 zł - dla szyb, pozostałe zdarzenia: maksymalnie 5% wartości szkody, franszyza 
kwotowa nie powinna przekraczać 500 zł 

Klauzule 
dodatkowe: 

Klauzula automatycznego pokrycia (obligatoryjna) w brzmieniu: 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
 
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości 
środków trwałych lub obrotowych, związany z ich modernizacją, nabyciem lub 
wytworzeniem, w których posiadanie wejdzie ubezpieczający w okresie trwania 
odpowiedzialności ubezpieczyciela.  
Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na 
mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest, na jeden i na wszystkie wypadki w 
okresie ubezpieczenia, do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia danej 
grupy mienia, aktualnej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.  
Wzrost wartości przekraczający przyjęty w ust.2 limit, może być odrębnie 
ubezpieczony przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz 
zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, 
począwszy od zdarzeń określonych w ust.5, przy czym za rok uważa się 365 dni. 
Odpowiedzialność ubezpieczyciela za zwiększoną wartość środka trwałego 
rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia modernizacji, bądź z dniem nabycia własności i 
objęcia w posiadanie danego środka. W przypadku środków obrotowych 
odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia przyjęcia do magazynu. 
Ubezpieczający jest obowiązany zgłaszać zwiększenie sumy ubezpieczenia w 
terminie 90 dni po zmianie wartości środków trwałych lub obrotowych, rozpoczęciu 
ich modernizacji, nabyciu lub wytworzeniu. 
Składka za doubezpieczenie naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w 
umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości 
okresu ubezpieczenia, począwszy od zdarzeń określonych w ust. 5, przy czym za rok 
uważa się 365 dni.  
 
Klauzula zgłaszania szkód (obligatoryjna). 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
 
W każdym przypadku określania w ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o 
tym terminie zostanie rozszerzony o zapis: 
 
„Określony w stosownych OWU termin zgłoszenia szkody automatycznie przedłuża 
się do pierwszego dnia roboczego, jaki następuje po terminie określonym w OWU.” 
 
Klauzula odstąpienia od zasady proporcji (obligatoryjna). 
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Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
 
Odstępuje się od stosowania zasady określonej w stosownych OWU (zasada 
proporcji w przypadku niedoubezpieczenia), o ile stopień niedoubezpieczenia na 
dzień powstania szkody nie przekracza 20%,  
 
Klauzula ratalna (obligatoryjna). 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
 
W przypadku rozłożenia  płatności składki na raty, z chwilą uznania przez 
ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, ubezpieczający 
nie może zostać zobowiązany do uregulowania pozostałej do zapłacenia części 
składki w terminach i na warunkach innych, niż określone w umowie ubezpieczenia. 
Jednocześnie z wypłaconego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota 
odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki. 
 
Klauzula funduszu prewencyjnego Klauzula fakultatywna (04) 

Wykonawca przeznaczy na rzecz Zamawiającego corocznie środki z funduszu 
prewencyjnego w wysokości min. 10% płaconych składek rocznych (z 12 miesięcy) z 
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dobrowolnej niemedycznej 
zawartej w wyniku niniejszego przetargu. Środki z funduszu prewencyjnego mogą 
być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Środki mogą 
być przeznaczone na zadania związane z ochroną zdrowia i życia ludzkiego, poprawą 
bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
środki w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie 
środków. Zamawiający rozliczy środki z funduszu na podstawie rachunków lub 
kosztorysów potwierdzających poniesione wydatki na przedmiotowy fundusz. 
 
Klauzula warunków i taryf (fakultatywna 12). 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
 
W przypadku doubezpieczenia  uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia 
(gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy 
oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do umowy pierwotnej, chyba że nowe 
warunki lub taryfy są korzystniejsze dla Ubezpieczającego. 
 
Klauzula rozliczenia składki (obligatoryjna). 
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Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
 
Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w 
szczególności z konieczności dopłat składek, zwrotu  składek oraz innych rozliczeń) 
dokonywane będą w systemie pro rata  za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, 
przyjmując za rok 365 dni. 
 
Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia (fakultatywna 13). 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
 
do umowy ubezpieczenia wprowadza się zasadę automatycznego odtworzenia sumy 
ubezpieczenia (gwarancyjnej) w razie jej częściowej redukcji lub całkowitego 
wyczerpania po wypłacie odszkodowania lub świadczenia. Ubezpieczający 
obowiązany będzie do opłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego 
odtworzenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w terminie 30 dni kalendarzowych 
od wypłaty odszkodowania lub świadczenia. 
 
Klauzula reprezentantów (obligatoryjna). 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub jego przedstawicieli. Dla celów niniejszej 
umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego lub jego przedstawicieli rozumie się 
Dyrektora Szpitala. 
 
Klauzula uznania istniejących zabezpieczeń mienia przed kradzieżą z włamaniem 
lub rabunkiem za wystarczające (obligatoryjna). 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
 
ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia mienia za wystarczające dla 
udzielenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia mienia od kradzieży z 
włamaniem lub rabunku. 
Klauzula niniejsza nie dotyczy ubezpieczenia mienia, w tym także wartości 
pieniężnych, w czasie transportu. 
 
Klauzula lokalizacji (fakultatywna 14). 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ, ostatecznej wersji oferty 
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ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje  

na wszystkie dowolne lokalizacje na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone 

mienie, należące do niżej wymienionych firm lub znajdujące się  na podstawie 

umowy pod ich kontrolą. 

 
Klauzula serwisowa (fakultatywna 15). 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel uzna za wiążącą i równoznaczną opinię serwisu autoryzowanego 
przez producenta ubezpieczonego i  dotkniętego szkodą elektronicznego sprzętu 
medycznego z opinią rzeczoznawcy ubezpieczyciela. Po przedstawieniu takiej opinii 
przez Zamawiającego, ubezpieczyciel nie może powoływać się na zarzut braku 
możliwości oceny okoliczności powstania szkody. 
 
Wymagania dodatkowe dla ubezpieczenia mienia (obligatoryjne): 
 
- w przypadku wyłączenia szkód powstałych w wyniku dostawy mediów, 
dopuszczamy wyłączenie jedynie w zakresie szkód wynikających bezpośrednio z 
takiej przerwy, 
 
- włączenie ryzyka katastrofy budowlanej  z limitem min. 1.000.000 zł, 
 
- klauzula drobnych prac budowlano montażowych, limit minimalny na prowadzone 
prace: 200.000 zł, minimalny limit na szkody w ubezpieczonym mieniu: 1.000.000 zł 
na jedno i na wszystkie zdarzenia – ochrona ubezpieczeniowa powinna wystąpić 
niezależnie od wynikającego z przepisów wymogu na posiadanie jakiegokolwiek (w 
tym na budowę) pozwolenia na te prace, 
 
- w przypadku ograniczenia odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 
niewłaściwego zabezpieczenia otworów lub złego stanu dachu, dopuszcza się 
wyłączenie jedynie w zakresie szkód spowodowanych przez deszcz, śnieg, grad lub 
lód, 
 
- w przypadku wymogu składowania mienia, w szczególności stanowiącego rzeczowe 
składniki majątku obrotowego, maksymalna odległość od podłoża może sięgać 
10 cm, 
 
- ubezpieczenie powinno obejmować również ogrodzenie, bramy, klapy i inne tego 
typu elementy – zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, 
 
- włączenie strajków, zamieszek i rozruchów na limit min. 1.000.000 zł na jedno i na 
wszystkie zdarzenia, 
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- włączenie szkód spowodowanych zanieczyszczeniem lub skażeniem 
ubezpieczonego mienia przez jakiekolwiek substancje, 
 
- włączenie szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych na zaniechaniu pracy przez 
osoby zatrudnione, nie mającego postaci strajku lub podobnego zdarzenia, 
 
- włączenie szkód w ubezpieczonym mieniu spowodowanych przez pojazdy, także 
będące w posiadaniu lub eksploatowane przez ubezpieczającego/ubezpieczonego 
lub jego pracowników, 
 
- włączenie szkód w ubezpieczonym mieniu będącym elektronicznym sprzętem 
medycznym wraz z infrastrukturą i osprzętem towarzyszącym spowodowanych 
awarią i błędem – limit: 200.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia, 
 
- włączenie szkód w ubezpieczonym mieniu wyłączonym z eksploatacji przez 
minimalny okres 60 dni momentu od takiego wyłączenia z eksploatacji. 

Zabezpieczenia: Pomieszczenia w których znajduje się ubezpieczone mienie Szpitala Zachodniego jest 
ochraniane bezpośrednie 24/24 przez licencjonowaną firmę ochroniarską. Teren na 
którym znajduje się szpital jest ogrodzony. 
 
Obiekt Szpitala Zachodniego został wyposażony w instalację sygnalizacyjno-
alarmową pożaru. System oparty jest na 5 centralach Telsap 2104. Do każdej z 
centralek podłączonych jest po 8 linii dozorowych. Bloki łóżkowe ABCF chronione 
przez jonizacyjne czujniki dymu i Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP), w pozostałych 
budynkach szpitala zainstalowano ROP 
Budynek szpitala został wyposażony w wewnętrzną sieć hydrantów z hydrantami o 
średnicy 52 i 25 mm, zlokalizowanymi w rejonie klatek schodowych i głównych 
ciągach komunikacyjnych. 
Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia sieć wodociągowa pierścieniowa 
z hydrantami naziemnymi zewnętrznymi o średnicy 80 mm zlokalizowanymi 2m od 
dróg wewnętrznych i 5-20 m od budynków. 
Klatki schodowe wyposażono w klapy oddymiające uruchamiane ręcznie i z centrali. 

 
II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK. 

Przedmiot 
ubezpieczenia: 

Sprzęt elektroniczny biurowy i medyczny, 

Zakres 
ubezpieczenia: 

wszystkie ryzyka uszkodzenia i utraty w tym kradzieży z włamaniem i rabunku 
oraz dewastacji sprzętu elektronicznego. Wymieniony zakres obejmuje m.in. 
błąd ludzki. 

Miejsce 
ubezpieczenia: 

- Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11; 
- dla sprzętu przenośnego teren RP. 

System 
ubezpieczenia: 

system sum stałych, pierwsze ryzyko dla oprogramowania,  
kradzież zwykłą oraz żele, smary i płyny eksploatacyjne. 

Suma ubezpieczenia: sprzęt medyczny– 44 005 981,81 zł; 
sprzęt biurowy – 236 493,27 zł; 
sprzęt przenośny – 15.023,38 zł 
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limit na ryzyko kradzieży zwykłej - 10.000,00 zł na jedno i na wszystkie 
zdarzenia. 
limit na zwiększone koszty działalności powstałe wskutek szkody w 
ubezpieczonym mieniu w zakresie sekcji I: 50.000 zł na jedno i na wszystkie 
zdarzenia 

Baza wyceny 
majątku: 

wartość odtworzeniowa nowa - sprzęt do 7 lat; 
wartość odtworzeniowa -  dla sprzętu starszego niż 7 lat. 

Franszyza 
redukcyjna/udział 
własny (podane 
wartości są 
maksymalnymi 
akceptowanymi 
przez 
Zamawiającego): 

100 zł wartości szkody dla sprzętu stacjonarnego biurowego; 
5% min 500 zł wartości szkody dla sprzętu stacjonarnego medycznego; 
10 % wartości szkody min 100 zł dla kradzieży zwykłej sprzęt biurowy; 
10 % wartości szkody min 1.000 zł dla kradzieży zwykłej sprzętu medycznego. 

Klauzule dodatkowe: Klauzula automatycznego pokrycia w brzmieniu (obligatoryjna): 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
 
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wzrost 
wartości środków trwałych lub obrotowych, związany z ich modernizacją, 
nabyciem lub wytworzeniem, w których posiadanie wejdzie ubezpieczający w 
okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela.  
Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie 
ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest, na jeden 
i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, do kwoty odpowiadającej 
20% sumy ubezpieczenia danej grupy mienia, aktualnej na dzień zawarcia 
umowy ubezpieczenia.  
Wzrost wartości przekraczający przyjęty w ust.2 limit, może być odrębnie 
ubezpieczony przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia 
oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu 
ubezpieczenia, począwszy od zdarzeń określonych w ust.5, przy czym za rok 
uważa się 365 dni. 
Odpowiedzialność ubezpieczyciela za zwiększoną wartość środka trwałego 
rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia modernizacji, bądź z dniem nabycia 
własności i objęcia w posiadanie danego środka. W przypadku środków 
obrotowych odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia 
przyjęcia do magazynu. 
Ubezpieczający jest obowiązany zgłaszać zwiększenie sumy ubezpieczenia w 
terminie 90 dni po zmianie wartości środków trwałych lub obrotowych, 
rozpoczęciu ich modernizacji, nabyciu lub wytworzeniu. 
Składka za doubezpieczenie naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej 
w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie 
do długości okresu ubezpieczenia, począwszy od zdarzeń określonych w ust. 
5, przy czym za rok uważa się 365 dni.  
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Klauzula zgłaszania szkód (obligatoryjna). 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
 
W każdym przypadku określania w ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis 
mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o zapis: 
 
„Określony w stosownych OWU termin zgłoszenia szkody automatycznie 
przedłuża się do pierwszego dnia roboczego, jaki następuje po terminie 
określonym w OWU.” 
 
Klauzula odstąpienia od zasady proporcji (Lee-way) (obligatoryjna). 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
 
Odstępuje się od stosowania zasady określonej w stosownych OWU (zasada 
proporcji w przypadku niedubezpieczenia), o ile stopień niedoubezpieczenia 
na dzień powstania szkody nie przekracza 20%,  
 
Klauzula ratalna (obligatoryjna). 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
 
W przypadku rozłożenia  płatności składki na raty, z chwilą uznania przez 
ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, 
ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do uregulowania pozostałej do 
zapłacenia części składki w terminach i na warunkach innych, niż określone w 
umowie ubezpieczenia. Jednocześnie z wypłaconego odszkodowania nie 
zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat 
składki. 
 
Klauzula funduszu prewencyjnego Klauzula fakultatywna (04) 

Wykonawca przeznaczy na rzecz Zamawiającego corocznie środki z funduszu 
prewencyjnego w wysokości min. 10% płaconych składek rocznych (z 12 
miesięcy) z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dobrowolnej 
niemedycznej zawartej w wyniku niniejszego przetargu. Środki z funduszu 
prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu 
ubezpieczenia. Środki mogą być przeznaczone na zadania związane z ochroną 
zdrowia i życia ludzkiego, poprawą bezpieczeństwa pacjentów i personelu. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu środki w ciągu maksymalnie 2 miesięcy 
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od dnia otrzymania wniosku o przyznanie środków. Zamawiający rozliczy 
środki z funduszu na podstawie rachunków lub kosztorysów potwierdzających 
poniesione wydatki na przedmiotowy fundusz. 
 
Klauzula warunków i taryf (fakultatywna 12). 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
 
W przypadku doubezpieczenia  uzupełnienia lub podwyższenia sumy 
ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć 
będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do umowy 
pierwotnej, chyba że nowe warunki lub taryfy są korzystniejsze dla 
Ubezpieczającego. 
 
Klauzula rozliczenia składki (obligatoryjna). 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
 
Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia 
(wynikające w szczególności z konieczności dopłat składek, zwrotu składek 
oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata  za każdy dzień 
ochrony ubezpieczeniowej, przyjmując za rok 365 dni. 
 
Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia (fakultatywna 
13). 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
 
do umowy ubezpieczenia wprowadza się zasadę automatycznego 
odtworzenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w razie jej częściowej 
redukcji lub całkowitego wyczerpania po wypłacie odszkodowania lub 
świadczenia. Ubezpieczający obowiązany będzie do opłaty stosownej składki, 
wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia 
(gwarancyjnej) w terminie 30 dni kalendarzowych od wypłaty odszkodowania 
lub świadczenia. 
 
Klauzula reprezentantów (obligatoryjna). 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek 
rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub jego przedstawicieli. Dla 
celów niniejszej umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego lub jego 
przedstawicieli rozumie się Dyrektora Szpitala. 
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Klauzula uznania istniejących zabezpieczeń mienia przed kradzieżą z 
włamaniem lub rabunkiem za wystarczające (obligatoryjna). 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
 
ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia mienia za wystarczające dla 
udzielenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia mienia od 
kradzieży z włamaniem lub rabunku. 
Klauzula niniejsza nie dotyczy ubezpieczenia mienia, w tym także wartości 
pieniężnych, w czasie transportu. 
 
Klauzula lokalizacji (fakultatywna 14). 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ, ostatecznej wersji oferty 

ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona 

zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje na terenie Polski, gdzie znajduje się 

ubezpieczone mienie, należące do niżej wymienionych firm lub znajdujące się  

na podstawie umowy pod ich kontrolą. 

 
Klauzula serwisowa (fakultatywna 15) 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel uzna za wiążącą i równoznaczną opinię serwisu 
autoryzowanego przez producenta ubezpieczonego i dotkniętego szkodą 
elektronicznego sprzętu medycznego z opinią rzeczoznawcy ubezpieczyciela. 
Po przedstawieniu takiej opinii przez Zamawiającego, ubezpieczyciel nie może 
powoływać się na brak możliwości oceny okoliczności powstania szkody. 
 
Klauzula włączenia do ochrony ubezpieczeniowej tymczasowego 
magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu (obligatoryjna) 
sprzętu elektronicznego który był już wcześniej w eksploatacji zgodnie ze 
standardem rynku ubezpieczeniowego. 
 
Klauzula włączenie do ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego 
od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji 
(obligatoryjna)zgodnie ze standardem rynku ubezpieczeniowego. 
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Klauzula ubezpieczenia zaworów i lamp elektronowych oraz wszelkiego 
rodzaju wyświetlaczy (obligatoryjna)zgodnie ze standardem rynku 
ubezpieczeniowego. 
 
Ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej tj. bez znamion włamania (klauzula 
obligatoryjna)zgodnie ze standardem rynku ubezpieczeniowego.  
 
Pokrycie dla sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 
wykorzystywanego w celach służbowych – zgodnie ze standardem 
rynkowym. 
 
Pokrycie dla urządzeń zabezpieczających sprzęt elektroniczny, takich jak 
UPS’y, listwy zabezpieczające, urządzenia antyprzepięciowe itp. (klauzula 
obligatoryjna). 
 
Pokrycie na żele, smary i płyny eksploatacyjne (w tym w instalacjach 
klimatyzacyjnych), które utraciły swoje właściwości lub zostały utracone w 
związku ze szkodą objętą zakresem ubezpieczenia z limitem minimalnym nie 
mniejszym niż 10.000 PLN (klauzula obligatoryjna). 
 
Umowa ubezpieczenia powinna obejmować ryzyko wandalizmu zgodnie z 
definicją użytą w niniejszej SIWZ. 

Zapisy dodatkowe: Odszkodowanie będzie wypłacane według wartości nowej odtworzeniowej z 
uwzględnieniem podatku VAT, bez konieczności dostarczania faktury za 
odkupiony sprzęt w miejsce będącego przedmiotem szkody lub za naprawę 
sprzętu. W przypadku konieczności udowodnienia posiadania danego 
przedmiotu zostanie przedłożony dowód wprowadzenia na stan. Nie ma 
konieczności natychmiastowego odkupienia utraconego bądź uszkodzonego 
składnika majątku. 
 
Ponadto (wszystkie limity na jedno i na wszystkie zdarzenia) 
- włączenie kosztów konserwacji ubezpieczonego sprzętu, o ile mają związek 
ze szkodą – limit min. 100.000 zł, 
- włączenie ryzyka strajków, zamieszek, bójek – limit min. 1.000.000 zł, 
- nie dopuszcza się wyłączenia szkód powstałych w mieniu, które nie było 
poddawane wymaganym okresowym przeglądom lub konserwacji itp., jeśli 
tego rodzaju zaniechania nie miały wpływu na powstanie szkody, 
- nie dopuszcza się wyłączenia szkód w mieniu powstałych wyłącznie w wyniku 
ciągłej eksploatacji (nie dotyczy zużycia eksploatacyjnego),  
- włączenie szkód spowodowanych jakimkolwiek zanieczyszczeniem lub 
skażeniem ubezpieczonego mienia, 
- włączenie szkód powstałych wskutek robót budowlanych, limit min. 
1.000.000 zł, 
- włączenie szkód w endoskopach i innych urządzeniach do terapii dożylnej, 
- włączenie szkód w bębnach selenowych i lampach elektronowych, 
- włączenie szkód w zakresie kosztów ponownego napełnienia urządzeń 
gaśniczych, limit min. 200.000 zł. 
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Zabezpieczenia Pomieszczenia w których znajduje się ubezpieczone mienie Szpitala 
Zachodniego jest ochraniane bezpośrednie 24/24 przez licencjonowane w 
zakresie ochrony fizycznej przedsiębiorstwo. Teren na którym znajduje się 
szpital jest ogrodzony. 
 
Obiekt Szpitala Zachodniego został wyposażony w instalację sygnalizacyjno-
alarmową pożaru. System oparty jest na 5 centralach Telsap 2104. Do każdej 
z centralek podłączonych jest po 8 linii dozorowych. Bloki łóżkowe ABCF 
chronione przez jonizacyjne czujniki dymu i Ręczne Ostrzegacze Pożarowe 
(ROP), w pozostałych budynkach szpitala zainstalowano ROP 
Budynek szpitala został wyposażony w wewnętrzną sieć hydrantów z 
hydrantami o średnicy 52 i 25 mm, zlokalizowanymi w rejonie klatek 
schodowych i głównych ciągach komunikacyjnych. 
Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia sieć wodociągowa 
pierścieniowa z hydrantami naziemnymi zewnętrznymi o średnicy 80 mm 
zlokalizowanymi 2m od dróg wewnętrznych i 5-20 m od budynków. 
 
W odniesieniu do sprzętu elektronicznego przenośnego ma zastosowanie 
dodatek nr 101/1 a i b wg. standardów TELA Tronik Allrisks. 

Przedmiot 
ubezpieczenia : 

Sprzęt elektroniczny biurowy i medyczny, 

 
Na potrzeby niniejszego zamówienia przyjmuje się następujące definicje i zasady: 
 

Zapisy dodatkowe: Przez pojęcie „dodatkowe koszty” rozumie się koszt uprzątnięcia pozostałości po 
szkodzie łącznie z kosztami montażu, demontażu, rozbiórki, wynajmu 
dodatkowych pomieszczeń, transportu, zabezpieczenia mienia po/ przed szkodą 
a także wynajęcie dodatkowych pracowników oraz praca w godzinach 
nadliczbowych. 
 
Za pojęcie „przepięcie” rozumie się wyładowania atmosferyczne lub inne zjawiska 
elektryczne uwarunkowane zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym 
szkody pośrednie w ubezpieczonym mieniu.  
 
Odszkodowanie będzie wypłacane według wartości nowej odtworzeniowej z 
uwzględnieniem podatku VAT, bez konieczności dostarczania faktury za odkupiony 
sprzęt w miejsce będącego przedmiotem szkody lub za naprawę sprzętu. W 
przypadku konieczności udowodnienia posiadania danego przedmiotu zostanie 
przedłożony dowód wprowadzenia na stan. Nie ma konieczności 
natychmiastowego odkupienia utraconego bądź uszkodzonego składnika majątku. 
 
Za pojęcie „wandalizm” uznaje się jakiekolwiek celowe uszkodzenie lub zniszczenie 
mienia. 
 
Za pojęcie „kradzież prosta (zwykła)” uznaje się jakiekolwiek zdarzenie, w którym 
okoliczności wskazują na przyczynę utraty ubezpieczonego mienia jako zabór przez 
osoby trzecie. 
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Osoba trzecia – każda osoba pozostająca poza stosunkiem prawnym umowy 
ubezpieczenia. 
 
Wartość odtworzeniowa nowa - wartość odpowiadającą kosztom odtworzenia 
środka trwałego tj. przywrócenia go do stanu nowego ale nie ulepszonego: 
a) w przypadku budynków i budowli będzie to koszt odbudowy z zachowaniem 
dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów 
wraz z nakładami na roboty wykończeniowe; 
 
b) w przypadku pozostałych środków trwałych będzie to cena nabycia lub koszt 
wytworzenia nowego środka trwałego tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych 
samych, bądź zbliżonych parametrach z uwzględnieniem kosztów montażu. 
 
Wartość rzeczywista - suma nakładów, jakie należy ponieść by na nowo 
wyprodukować lub zainstalować mienie tego samego rodzaju o tych samych lub 
najbardziej zbliżonych parametrach z potrąceniem kosztów faktycznego. 
 
Reguła interpretacji zapisów umowy ubezpieczenia: w przypadku powstania 
wątpliwości dotyczących interpretacji któregokolwiek z zapisów zawartej w 
niniejszym postępowaniu umowy ubezpieczenia lub interpretacji okoliczności 
powstania szkody, wykonawca przyjmie interpretację korzystniejszą dla 
Zamawiającego (wszelkie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść Zamawiającego).  

 

Szkodowość mienia i elektroniki(dane wg zaświadczenia z dnia 08.08.2019): 
 
Rok: 2015 – 128 102,53 zł 
Rok: 2016 – 213 068,05 zł 
Rok: 2017 –   18 803,57 zł 
Rok: 2018 –   37 541,47 zł 
Rok: 2019 – 263 394,17 zł 
 
Rezerwy: 35 756,03 zł 
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Załącznik Nr 4 A 

ZESTAWIENIE SKŁADEK ROCZNYCH i WARUNKÓW PŁATNOŚCI  

  

Zadanie 1:  

  

Lp.  Rodzaj ubezpieczenia  Liczba rat w roku  

1.  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

podmiotów wykonującego działalność leczniczą 

6 

  

Zadanie 2:  

   

Lp.  Rodzaj ubezpieczenia  Liczba rat w roku  

1.  Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

niemedyczne 

6  

 

 Zadanie 3:  

   

Lp.  Rodzaj ubezpieczenia  Liczba rat w roku  

1.  Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej o 

charakterze medycznym, nadwyżkowym 

6  

 

 Zadanie 4:  

  

Lp.  Rodzaj ubezpieczenia  Liczba rat w roku  

1.  Dobrowolne ubezpieczenia (mienie, sprzęt medyczny i 

elektroniczny)  

6 

 

 

........................... dnia .................................    ………………………………………………..  
 
/Podpis Wykonawcy/  
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Załącznik Nr 5 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

I. Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2022 roku.  

Płatności składek Wszystkie składki płatne będą w VI równych ratach dla rocznego okresu 

ubezpieczenia. I rata płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia polisy (polis) ubezpieczeniowej 

(ubezpieczeniowych). 

II. Przedmiot umowy 

Zgodnie z treścią niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

Zadanie I, - Zadanie II, Zadanie III, Zadanie IV. 

III. Możliwość odstąpienia od umowy  

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni od dnia jej podpisania, zgodnie 

z art. 812 §4 Kodeksu cywilnego.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczycielowi należy się składka za okres, w którym 

udzielał on ochrony ubezpieczeniowej.  

3. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę klauzuli wypowiedzenia niniejszej umowy 

w trakcie jej obowiązywania, dopuszczalne będą tylko i wyłącznie ważne powody jako przyczyna 

tego wypowiedzenia. Należą do nich w szczególności takie okoliczności jak szkodowość prosta 

przekraczająca 70 % za dany okres rozumiana jako relacja składki do wypłaconych odszkodowań 

i przypisanych rezerw w tym okresie, zmiana profilu działalności Zamawiającego lub inne 

podobne ważne okoliczności, których wystąpienia nie można przewidzieć w momencie zawarcia 

umowy. Okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż 90 dni przed zakończeniem 

obowiązującego w momencie jego dokonywania rocznego okresu polisowego.  

 IV. Inne postanowienia umowy. 

 Integralną część Umowy stanowi SIWZ i oferta Ubezpieczyciela. 
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Załącznik Nr 5 A 

 

WZÓR UMOWY GENERALNEJ 

 

Umowa spisana w dniu ……………. roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: Samodzielnym 

Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. św. Jana Pawła II Grodzisku Mazowieckim 

z siedzibą przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 

0000055047, oznaczony numerami NIP 529-10-04-702, REGON 000311639, zwanym dalej w treści  

umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

 1) .………………………………………………, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  oraz przy 

udziale brokera ubezpieczeniowego –FBS Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, 

ul. Huzarska 1A/1, 81-518 Gdynia, posiadającej zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na 

prowadzenie działalności brokerskiej nr 1642/10 z dnia 15.07.2010 r., KRS nr 0000354667, NIP: 586-

225-39-83 REGON: 221003970 reprezentującego Zamawiającego na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa z jednej strony  

a ........................................................................................................ z siedzibą w .........……………… 

przy ul. ………………………………...., KRS ..........…….............., reprezentowanym  przez:  

 1)..................................................., 2) …………………………………………………  

zwanym w dalszej części umowy „Ubezpieczycielem” została zawarta umowa generalna zwana dalej 

Umową. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego   została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Ubezpieczający udziela Ubezpieczycielowi zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w zakresie 

ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej. 

§ 2  

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są ubezpieczenia:   

ZADANIE 1:  

 obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na warunkach zgodnych 

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 roku w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 

2019 poz. 866). 
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ZADANIE 2: 

dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej o charakterze niemedycznym 

ZADANIE 3: 

dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej o charakterze medycznym nadwyżkowym, 

ZADANIE 4:  

dobrowolne ubezpieczenia (mienie, sprzęt medyczny i elektroniczny, 

2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia z dn. …………………… roku 

§ 3  

OKRES UBEZPIECZENIA 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia  31 grudnia 2022 r.  

§ 4  

NIEZMIENNOŚĆ UMOWY 

1. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone w Ogólne Warunki 

Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty, chyba że zmiana będzie 

korzystna dla Zamawiającego i wyrazi on zgodę na jej wprowadzenie do treści umowy. Wszelkie 

zmiany Umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

2. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Umowy, a treścią ogólnych warunków 

ubezpieczenia, decyduje treść Umowy.   

3. W przypadku wątpliwości lub sprzeczności treści ogólnych warunków ubezpieczenia lub treści 

oferty ubezpieczyciela z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, decyduje treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustaw, w tym Kodeksu Cywilnego 

(w szczególności dotyczy regulacji 384 – 396 KC).  

§ 5  

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 

1. Wartość zamówienia/składka ubezpieczeniowa za 36 miesięcy wynosi …………… PLN (słownie: 

……………………………………………………………………………………). 

2. Płatność składki ubezpieczeniowej dokonana zostanie na konto Ubezpieczyciela nr 

……………………………………………………………………………, w 6 ratach rocznie w następujących 

terminach:  

Okres ubezpieczenia 01.01.2020 – 31.12.2020 r. 

I rata w wysokości …………………...... płatna do ……………….…….…….     
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II rata w wysokości ………………..…... płatna do ………………….………..        

III rata w wysokości ……………………  płatna do ……………..…..………..     

IV rata w wysokości ……………………. płatna do ………………….………..   

V rata w wysokości ………………………płatna do ……………………………   

VI rata w wysokości ………………….…płatna do ……………………………   

Okres ubezpieczenia 01.01.2021 – 31.12.2021 r. 

I rata w wysokości …………………...... płatna do ……………….…….…….     

II rata w wysokości ………………..…... płatna do ………………….………..        

III rata w wysokości ……………………  płatna do ……………..…..………..     

IV rata w wysokości ……………………. płatna do ………………….………..   

V rata w wysokości ………………………płatna do ……………………………   

VI rata w wysokości ………………….…płatna do ……………………………   

Okres ubezpieczenia 01.01.2022 – 31.12.2022 r. 

I rata w wysokości …………………...... płatna do ……………….…….…….     

II rata w wysokości ………………..…... płatna do ………………….………..        

III rata w wysokości ……………………  płatna do ……………..…..………..     

IV rata w wysokości ……………………. płatna do ………………….………..   

V rata w wysokości ………………………płatna do ……………………………   

VI rata w wysokości ………………….…płatna do ……………………………   

§ 6  

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku rozwiązania umowy, Ubezpieczycielowi należy się składka za okres, w którym 

udzielał on ochrony ubezpieczeniowej.  

3. W przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy przez Ubezpieczyciela, 

w szczególności w przypadku wskazanym w art. 816 kodeksu cywilnego, musi być zachowany 

termin, co najmniej 90 dniowy. 

4. Nie dopuszcza się odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny, 

w szczególności w rocznicę zawarcia umowy generalnej. 
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5. W razie odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela nie będą potrącane 

koszty manipulacyjne. 

§ 7  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sądy 

właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) 

§ 8  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z Umową lub umowami indywidualnymi 

wystawionymi na podstawie Umowy składane są przez strony niniejszej Umowy, powinny być 

dokonywane na piśmie i doręczane za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub przesyłane listem 

poleconym. 

2. Wszelkie zmiany Umowy, jak również umów indywidualnych zawartych na podstawie Umowy 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i Ubezpieczyciela. 
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