ZNAK SPRAWY: TP-231/3/PN/312/2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej siwz
na usługę ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 193.000 EURO
I.

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
REGON: 330006292
NIP: 669-104-44-10
Postępowanie będzie prowadzone przy udziale brokera ubezpieczeniowego MENTOR S.A. z siedzibą w Toruniu, Oddział w
Poznaniu.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie pisma związane z przetargiem, w tym ewentualne zapytania były kierowane wyłącznie
na adres jak w części I opatrzone znakiem sprawy.
II. OFERTA
1.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) stanowi, wraz z dodatkami od nr 1 do nr 2 oraz
załącznikami od nr 1 do nr 3, kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas
całego prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
2) Ofertę stanowi druk „FORMULARZ OFERTOWY” z załącznikami i wymaganymi dokumentami (załącznik nr 1).
3) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladu, w oparciu o
załączony wzór formularza ofertowego.
4) Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia
ze wszystkimi wymogami siwz oraz zasadami Pzp. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
5) Oferty niespełniające wymogów określonych w siwz będą odrzucone.
6) Oferta nie może zawierać propozycji wariantowych.
7) Osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub upoważnione muszą
złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. Dokumenty złożone w
formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną lub
upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
9) Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie
odrębnych przepisów) stanowiących treść oferty na podstawie art. 8 ust. 3 Pzp zobowiązany jest wpisać i załączyć do
oferty załącznik, będący załącznikiem nr 3 do siwz.
10) Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od
numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Liczba wszystkich stron oferty powinna być uwidoczniona na
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ostatniej stronie. Wszystkie strony oferty muszą być spięte (bądź zszyte) we właściwej kolejności, w sposób
zapobiegający możliwości jej dekompletacji.
11) Oferta musi być złożona w jednym, nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oraz oznakowana pieczęcią
Wykonawcy oraz opisem o treści:
„Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, oferta w trybie
przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ubezpieczenia, nie otwierać przed 08.12. 2011 roku godz.; NR SPRAWY:
TP-231/3/PN/312/2011
2.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

3.

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie siwz.
1) Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynie
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczona terminu do składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał siwz, a także tym,
którzy ujawnili się w toku postępowania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na swojej stronie
internetowej: www.swk.med.pl
2) Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie przesłanym w powyższym terminie na adres określony w
części I niniejszej siwz.
3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu. Każda strona na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert,
zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji przekazuje się niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszcza na stronie internetowej www.swk.med.pl
5) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz oraz na stronie
internetowej: www.swk.med.pl

4.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany należy złożyć według
takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem, ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku zmian, kopertę każdej
„zmiany” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR …”. Wycofanie złożonej oferty w toku postępowania
następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela
Wykonawcy. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
„WYCOFANIE”.

III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z PRACOWNIKAMI ZAMAWIAJĄCEGO, UPRAWNIONYMI DO
BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się:
- imię i nazwisko: Ewelina Kopaczewska
- stanowisko służbowe: St. inspektor ds. zamówień publicznych
- numer telefonu: 94 34 88 109
- numer faxu: 94 34 88 103
- adres e-mail: ewelina@swk.med.pl
2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu (fax : 94 34 88 103) lub poczty
elektronicznej (e-mail: ewelina@swk.med.pl), uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu. Zamawiający wszelkie informacje, modyfikacje, odpowiedzi na zapytania na stronie internetowej
www.swk.med.pl.

3.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących siwz.
1) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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3) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń dokonywanych w walutach obcych.
4) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
5) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT
1.
2.

Publicznego otwarcia oraz oceny ofert dokona komisja przetargowa działająca w imieniu Zamawiającego.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:
l.p.
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Opis kryteriów oceny
Cena

Znaczenie
(Waga)

Opis metody przyznawania punktów

100%

Proporcje matematyczne wg wzoru:
C=

cena najniższa
x 100
cena badanej oferty

gdzie:
C- ilość punktów przyznana danemu kryterium
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie
punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania
przedmiotu zamówienia.
Oferta o najniższej cenie brutto - 100 punktów, pozostałe oferty – ilość
punktów wyliczona według wzoru
3.

Komisja przetargowa postuluje wybór najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert. Komisja Przetargowa
postuluje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę z najwyższą łączną ilością punktów i
sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustawy i postanowieniami siwz (art. 2 pkt. 5, art. 91 Pzp). Ocena złożonych
dokumentów odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się bez zastosowania
aukcji elektronicznej.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2.

Zamawiający wyznaczył następujące wymagania, które Wykonawca spełni przedstawiając właściwie sporządzoną ofertę,
oraz załączy do oferty niżej wymienione dokumenty lub oświadczenia:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2) Dokument potwierdzający uzyskanie zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego zamówienia.
3) Oświadczenie o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp (załącznik nr 2 do siwz).
4) Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do siwz).
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3.
4.

5.
6.

5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest
podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku
składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego, jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących
wspólnie.
6) Zaakceptowany poprzez parafowanie każdej strony oraz podpis na ostatniej stronie przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną do podpisywania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – projekt umowy stanowi dodatek nr 2 do
siwz.
7) Treść ogólnych warunków ubezpieczenia dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń oferowanych przez Wykonawcę w
ramach niniejszego postępowania.
Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z oryginałem, za
wyjątkiem składanych oświadczeń.
Zamawiający wezwie, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub, którzy nie
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa
w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
Informacje dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz., 1817). Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu
z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: nie otwarto
jego likwidacji, ani nie ogłoszono jego upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert), nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert), nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

VI. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.
2.
3.

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz
pacjentów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dodatku nr 1 do siwz.
Określenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: 66516000-0 (Usługi ubezpieczeniowe odpowiedzialności
cywilnej)
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia
podstawowego.

VII. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
VIII.
1.
2.

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części (zadania).
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1.

Cena ofertowa powinna być wyliczona w złotych polskich. Wyliczenie ceny oferty w walutach obcych lub odwołujące
się do tych walut spowoduje uznanie oferty za nieważną i jej odrzucenie.

2.

Cena oferty musi być wyliczona na podstawie zawartego w dodatku nr 1 do siwz - określenia przedmiotu zamówienia i
wskazana w formularzu oferty (według wzoru - załącznik nr 1).
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3.

Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakiekolwiek rabaty lub upusty cen, powinien je ująć w obliczeniach ceny
tak, aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert,
propozycje obniżek ceny nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego. Proponowana cena ma być podana w
wysokości ostatecznej tak, aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu
jej określenia do dwóch miejsc po przecinku.

X. SPOSÓB ZAPŁATY I ROZLICZENIA ZA REALIZACJĘ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
Składka w wysokości zgodnej z formularzem ofertowym (ofertą), w ramach umowy ubezpieczenia potwierdzonej
odpowiednimi polisami, zostanie zapłacona przez Zamawiającego jednorazowo na rachunek Wykonawcy zgodnie z
harmonogramem płatności określonym we wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 2 do niniejszej siwz.
XI. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT
Oferty należy złożyć w następującym miejscu:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, oferta
w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ubezpieczenia, do dnia: 08.12.2011 roku do godz.: 10:00
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert (art. 85 ust. 1 pkt.1 Pzp).

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 termin związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 Pzp).

XIII.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, dnia: 08.12.
2011 roku o godz: 10:30
XIV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA

Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia (art.86 ust. 3 Pzp).
Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny
(art. 86 ust.4 Pzp).
W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek zamawiający przekaże mu
informacje wymienione w pkt. XIV pkt.3 siwz.
Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i siwz, a następnie ocenione
zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w siwz przez Komisję Przetargową podczas niejawnego posiedzenia.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
ofert (art. 87 ust. 1 Pzp).
W przypadku stwierdzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający
zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, zgodnie z art. 24 Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana.
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XVI.

SPOSOB POPRAWIANIA OMYŁEK W OFERTACH

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 Pzp).
XVII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZAMAWIAJĄCY ODRZUCA OFERTĘ, JEŻELI:

jest niezgodna z ustawą;
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp;
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
zawiera błędy w obliczeniu ceny;
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w związku z zarzutem dotyczącym rażąco niskiej
ceny lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na podstawie Pzp, Dział 6 Środki ochrony prawnej, art. 179 do 198 Pzp.
XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust 5 Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania
ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który
ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego
przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
XX. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – ZAWARCIE UMOWY
1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu prac komisji przetargowej zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty,
o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
uzasadnienie faktyczne i prawne jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
4) Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być
zawarta,
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

5) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w
podpunkcie a), na stronie internetowej www.swk.med.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie
Zamówień Publicznych (art.95 ust. 1 Pzp).
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin zawarcia
umowy.
Zgodnie z art. 139 Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej; mają do niej
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej; jest jawna i podlega udostępnianiu
na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz.
Umowa zostanie zawarta najpóźniej terminie określonym zgodnie z art. 94 Pzp.
Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu umowę podmiotów występujących
wspólnie, chyba, że umowa została załączona do oferty. Umowa podmiotów występujących wspólnie musi zawierać:
określenie celu gospodarczego, oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, oferowanej gwarancji i rękojmi, zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego, przedsiębiorców
odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji (ustanowienie pełnomocnika), zasady
odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej (art. 369 k .c.) za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

Dodatki:
dodatek nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
dodatek nr 2 – Wzór umowy
Załączniki:
załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 i 24 Pzp.
załącznik nr 3 – Informacje niejawne
Opracowała Komisja Przetargowa:
1. Przewodniczący – Piotr Gąska
2. Sekretarz – Ewelina Kopaczewska
4. Członek – Grzegorz Olszak
5. Członek – Grzegorz Łosik
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Dodatek nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych.
2. Kod grupy wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66516000-0 Usługi ubezpieczeniowe odpowiedzialności cywilnej
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres ubezpieczenia- ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2.
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz. U. Nr 112, poz. 654), które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 wraz z późniejszymi zmianami, w tym Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Dz. U. z 2011r. Nr 113, poz. 660).
Suma ubezpieczenia: zgodna z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660):
1.200.000,00PLN w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną
ubezpieczeniową, z tym że w przypadku:
1) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta - wynosi 100.000,00 PLN,
2) śmierci pacjenta - wynosi 300.000,00 PLN
w odniesieniu do jednego pacjenta.
Okres ubezpieczenia: 01.01.2012r. – 31.12.2012r.
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dodatek nr 2 – Wzór umowy
UMOWA Nr – na ubezpieczenie mienia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych.
zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zawarta w dniu ……………... roku w Koszalinie pomiędzy :
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
REGON : 330006292
NIP : 669-104-44-10
reprezentowanym przez :

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
a
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy Wykonawcą
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych.
§1
Wykonawca obejmuje ubezpieczeniem:
Roszczenia z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz pacjentów; termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2011 r. do dnia
31.12.2012 r.
§2
Zawarcie umowy ubezpieczenia zostało potwierdzone wystawieniem następujących polis w :
Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz pacjentów: polisa nr ........................................... w której uwzględniono
warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego dodatek nr 1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz ofercie Wykonawcy.
§3
Składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia, o których mowa w § 2, będzie płatna w dwóch ratach, z zastrzeżeniem § 6,
przez Zamawiającego według następującego harmonogramu:
-

za ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz pacjentów: składka łączna w wysokości
.............................. zł w terminie do 15.01.2012 r. – I rata oraz do 15.04.2012 – II rata.

§4
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową ubezpieczenia mają zastosowanie w kolejności, stanowiące jej integralną
część:
-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dodatkami i załącznikami
Oferta złożona przez Ubezpieczyciela
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-

Ogólne Warunki Umów stanowiące załącznik do oferty Ubezpieczyciela
obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu
cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

§9
Na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewidujący możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w
następujących sytuacjach:
1. zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
2. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
3. w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;
4. w przypadku zmiany wartości majątku Zamawiającego;
5. zmianę umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie
treść umowy do aktualnego stanu prawnego.
§ 10
1.
2.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

1.
2.

§ 11
Polisy oraz treści o.w.u. stanowią integralną część umowy.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze
dla Zamawiającego
........................
Zamawiający

.......................
Wykonawca
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załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
FORMULARZ OFERTY (OFERTA)

.................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

....................................
miejscowość, data

Wykonawca .........................................................................,
adres: ........................................................................................,
Tel/fax ………………………………………………………..,
Adres e-mail………………………………………………….,
NIP ……………………………………………………………,
REGON ……………………………………………………….,

W związku z ogłoszeniem przez Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581
Koszalin przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz pacjentów oferujemy wykonanie
zamówienia za cenę (składkę) łączną ubezpieczenia:
...................................………..........…................……
słownie złotych: …………………………………………………….............................… za cały okres ochrony ubezpieczeniowej.
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załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 i 24 Pzp.

OŚWIADCZENIE
O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
organizowanego przez Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
Ja (imię i nazwisko), .............................................................................................
zamieszkały

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

reprezentując firmę (nazwa firmy) ............................................................................
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .............................................w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
oświadczam, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień ;
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
3.
4.

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

........................................................
miejscowość, data

..........................................................
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niewłaściwe skreślić
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załącznik nr 3 – informacje niejawne

ZASTRZEŻENIE*
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa**, które nie mogą być udostępnione pozostałym uczestnikom postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................
Adres Wykonawcy ..............................................................................................................
Numer telefonu ................................... Numer teleksu/fax .................................................
Niniejszym zastrzegam, aby następujące informacje nie były udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania:
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
3. .………………………...………………………………………………………………………………………
4.…………………………………………………………………………………………………………………
5….………………………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………………………………

...............................................
miejscowość, data

……………..............................................
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej

*) tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
**) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wówczas jeżeli uzna, iż któreś z informacji zawartych w ofercie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstw. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

ZATWIERDZAM SIWZ
…………………………………………………………..

Koszalin dnia: …………………………..
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