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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Ogólnego w Kolnie 

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości poniżej 221.000 euro

tj. poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. U. poz. 2479) wydanego na podstawie art.

11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
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1. Zamawiający

Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno określany dalej jako Zama-
wiający, NIP 291-00-50-705, REGON 450667610, Zamówienia Publiczne tel. (86) 273-93-
30, fax. (86) 273-93-38, e-mail:  zp@szpitalkolno.pl  ; www  .szpitalkolno.pl zaprasza do ubie-
gania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Ogólnego w Kolnie. 

2. Tryb udzielania zamówienia 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39
w trybie  przetargu nieograniczonego,  zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwa-
ną dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”.

2) Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art.
24aa ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wy-
kluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – tzw. procedura odwrócona.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa
kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Ogólnego w Kolnie ujęta w 3 zadaniach:
Zadanie A
• Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonywającego

działalność leczniczą,
• Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
• Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe 

w następstwie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ra-
mach prowadzonej działalności leczniczej.

Zadanie B
• Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
• Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Zadanie C
• Ubezpieczenie komunikacyjne

2) Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
3) Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia (pakietów), którą można udzielić

jednemu Wykonawcy. 
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu zapi-

sów art. 2 pkt. 7 ustawy PZP. 
5) Okoliczności zmiany postanowień umowy w sprawie niniejszego zamówienia publiczne-

go oraz sposób ich dokonania zostały określone w Załączniku Nr 7 – wzór umowy.
6) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

a) 66.51.00.00-8 - Usługi ubezpieczenia,
7) Zamówienie zostało podzielone na 3 części/zadania.
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8) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zadanie stanowi niepodzielną całość i nie podlega podziałowi.

9) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z późń. zm.).

11) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
12) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicz-

nych.
13) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części

zamówienia.
14) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Wykonawcą w walutach obcych.
15) Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

4. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia 36 miesięcy.
Zadanie A - od dnia 01.06.2019r. do dnia 31.05.2022r.
Zadanie B - od dnia 01.06.2019r. do dnia 31.05.2022r.
Zadanie C - od dnia 01.06.2019r. do dnia 31.05.2022r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) Nie podlegają wykluczeniu:

Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz
z ofertą oświadczenia – wg wzoru Załącznika Nr 3 do SIWZ.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów;
b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
c) Zdolności technicznej i zawodowej.

5.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający dla warunków udziału wymienionych w pkt. 5.1. ppkt. 2 b) i 2c) SIWZ nie

określa szczegółowych wymagań, a za wstępne spełnienie wszystkich warunków wymie-
nionych w pkt. 5.1.ppkt. 2 SIWZ uzna złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

2) Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia okre-
ślonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w
pkt. 5.1. ppkt. 2 a) SIWZ jeżeli wykaże, że posiada:
- Zezwolenie/licencje/koncesje na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszyst-
kich grupach ryzyk objętych przedmiotowym zamówieniem wydane przez Ministra Fi-
nansów zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003r. z póź-
niejszymi zmianami. 

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie dokumentów załączo-
nych do oferty zgodnie z wymogiem pkt. 6.2 SIWZ.
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3) 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 zamieszcza informacje o tych pod-
miotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt. 1). 

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępo-
waniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu,  o którym mowa w
ppkt. 1). 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ppkt. 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o za-
mówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w po-
stępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie
wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. 

8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określo-
nych w art. 23 ustawy PZP.

9) Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wy-
konawca,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona  zgodnie  z  kryteriami  oceny  ofert,
określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępo-
waniu.

10) Zgodnie z art. 22 a ust 1 ustawy PZP, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do kon-
kretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodo-
wych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od cha-
rakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

11) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowod-
nić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do odda-
nia mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

12) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubie-
gających się o udzielenie zamówienia. 

5.3. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
1) Zamawiający wykluczy z  przedmiotowego postępowania  o udzielenie  zamówienia  pu-

blicznego wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w po-

stępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez li-
kwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli
układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku  upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
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b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpie-
czenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub za-
warł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20

lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrzą-
dzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za do-
znaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organi-
zacyjnych 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 zbioro-
wym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie  zamó-
wienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szcze-
gólne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie pkt 3.

5) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonaw-
cy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wy-
konawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.1. W celu  wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału wymienionych w pkt.
5.1. ppkt. 2 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia wraz z ofertą:

1) Oryginału oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru sta-
nowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału dot. kompetencji  lub uprawnień do
prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z  odrębnych  przepisów,
określonego w pkt.   5.2. ppkt. 2)   SIWZ Wykonawca, którego oferta została oceniona jako naj-
korzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu na wezwanie Zamawiającego złoży następu-
jące dokumenty:
1) zezwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia – tj.  Zezwole-

nie/licencje/koncesje na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich gru-
pach  ryzyk  objętych  przedmiotowym  zamówieniem  wydane  przez  Ministra  Finansów
zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003r. z późniejszymi
zmianami. 
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6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz
24 ust. 5 ustawy Pzp, należy złożyć:

1) Oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  – wg wzoru stanowiącego  Za-
łącznik Nr 3 do SIWZ.

2) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej gru-
py kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wzór stanowi  Załącz-
nik Nr 5 do SIWZ.  W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wyko-
nawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowa-
niu.

3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  że wyko-
nawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wy-
konawca zawarł 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.

4) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu po-
twierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia spo-
łeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozu-
mienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi od-
setkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odro-
czenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.  

5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-
darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu po-
twierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Uwaga!!!
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

powyższe dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o
udzielenie zamówienia.

2. Dokumenty wymienione w pkt. 6.3. ppkt. 2 Wykonawca przekazuje Zamawiają-
cemu w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie infor-
macji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Dokumenty wymienione w pkt. 6.3. ppkt. 3-5 Wykonawca składa tylko na we-
zwanie Zamawiającego. (Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)

6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej zamiast dokumentów z:

1) pkt. 6.3. ppkt. 3 i 4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w któ-
rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 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 ewen-
tualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwol-
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nienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;

2) pkt. 6.3. ppkt. 5 SIWZ -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego li-
kwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3) Dokumenty,  o których mowa w pkt.  6.3.  ppkt.  5 SIWZ powinny być  wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3. ppkt. 3 i 4 SIWZ powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 6.3. ppkt. 3-5 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym  odpowied-
nio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego re-
prezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed nota-
riuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawo-
dowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.4. ppkt. 3 stosuje się. 

5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zama-
wiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wyko-
nawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.5. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) Wypełniony Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów reje-

strowych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów re-
jestrowych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewi-
dzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wraz z klauzulą informacyjną stanowiąca Załącznik
Nr 6 do SIWZ. 

5) Ogólne warunki ubezpieczenia - OWU.

6.6. Oferta wspólna.
Wykonawcy  występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie za-
mówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien za-
wierać  wskazanie  postępowania  o  zamówienie  publiczne,  którego  dotyczy,  wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz za-
kres jego umocowania także  oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności
za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich
wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać zło-
żone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym reje-
strze  lub  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej.  Dokument  pełnomocnika  należy
przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą
wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

6.7.   Informacje dotycz  ą  ce jawno  ś  ci post  ę  powania.
1) Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy Prawo zamówień  publicznych postępowanie o udzielenie

zamówienia jest jawne.
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2) Zgodnie z art. 8 ust. 2 Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

3) Zgodnie z art. 8 ust. 3 Nie ujawnia się  informacji stanowiących tajemnice przedsiębior-
stwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone in-
formacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4.

4) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa jeżeli  ku-
mulatywnie zostaną spełnione trzy n/wym. przesłanki.

a) brak upublicznienia tej  informacji  (Zamawiający przyjmie wyjaśnienia,  oświad-
czenia Wykonawcy),

b)  kwalifikację rodzajową (na przykład informacje techniczne, technologiczne, orga-
nizacyjne przedsiębiorstwa),

c)  niezbędne podjęte działania w kierunku ochrony poufności tych informacji, tj.
 działanie w kierunku ochrony fizycznej,
 działanie w kierunku ochrony prawnej.

Brak wskazania powyższego będzie skutkować ujawnieniem przez Zamawiającego infor-
macji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Powyższe  dotyczy  dokumentów  żądanych  przez  Zamawiającego  na  termin  składania
ofert. Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę  po terminie składania ofert nie  będzie
skuteczne.

5) Jeżeli Wykonawca w wyniku składania wyjaśnień treści oferty przedłoży Zamawiającemu
dowody/informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie były wymagane na
termin składania ofert to konieczne jest ich zastrzeżenie, że nie mogą być one udostępnia-
ne oraz wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgod-
nie z zapisami w pkt. 6.8 ppkt. 4 SIWZ.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii  poświadczonej  za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nie-
czytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzają-
cych okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawia-
jący posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzy-
skać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 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 Zamawiające-
mu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdu-
ją.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji podlega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiega-
jący się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumen-
tów, które każdego z nich dotyczą.
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Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  
oświadczeń i dokumentów. 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2) W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują przy użyciu komunikacji elektronicznej na
adres e-mail:   zp@szpitalkolno.pl
Zamawiający wymaga, aby powyższe przesłane było przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej i podpisane przez osobę uprawnioną lub umocowaną przez Wykonawcę.
Zawsze dopuszczona jest forma pisemna.

3) Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń  i  dokumentów potwierdzających spełnianie  warunków udziału,  doku-
mentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz pełnomocnictw.

4) Wykonawcy zobowiązani są do wpisywania we wnioskach/ofertach adresu e-mail, na któ-
ry Zamawiający przesyłać będzie korespondencje.

5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyja-
śnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia  05.05.2019 r., w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozosta-
wić wniosek bez rozpoznania.

6) Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg
terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.

7) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym prze-
kazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a
jeżeli specyfikacja jest udostępniana  na stronie internetowej, zamieszcza się na tej stro-
nie.

8) Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Do kontaktów z Wykonawcami w sprawach formalnych upoważniona jest Pani Monika Po-
lkowska - Sekcja Administracyjno - Gospodarcza tel./fax.: (86) 278-25-76 w godz. od 800 –
1500. Natomiast w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan Andrzej Łempicki
– tel. (22) 672-32-32 w godz. od 800 – 1500.

9.Termin związania ofertą: 

Wykonawca związany jest złożoną przez siebie ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego ter-
minu składania ofert. 
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10. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod
uwagę. 

2) Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” (w załączeniu Załącznik Nr 1 do
SIWZ).

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną własną ofertę.
4) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną

trwałą, czytelną techniką. Każda strona zapisana powinna być opatrzona kolejnym nume-
rem i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ewentualne popraw-
ki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisu-
jącą ofertę (upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz).

6) Wszystkie strony oferty muszą być trwale zszyte w sposób uniemożliwiający dekompleta-
cję zawartości oferty.  Załączniki do oferty,  stanowiące jej  integralną część, winny być
również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i ponumerowane. 

7) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych Za-
łączników – formularzy,  jakie zostały przedstawione w SIWZ. Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia oferty w formie wydruku komputerowego zgodnie z wzorami formu-
larzy ze SIWZ.

8) Wykonawca winien zamieścić  ofertę  w nieprzejrzystej,  zamkniętej  kopercie,  w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu otwarcia, zaadresowanej na adres Zamawiającego i adres zwrotny Wykonaw-
cy oraz posiadającej następujące napisy:

„OFERTA PRZETARGOWA NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO 
UBEZPIECZENIA SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE’’ 

 nie otwierać przed dniem 10.05.2019r. Godz. 1130.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego opa-
kowania i oznakowania koperty.

9) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod wa-
runkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona okre-
śleniami "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY". Wykonawca nie może
wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

10) Wykonawcy niespełniający warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamó-
wień publicznych zostaną wykluczeni z postępowania.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu
10 ppkt. 8 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 10.05.2019r. do godz. 1100 w Se-
kretariacie Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5 na
I-piętrze).

2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się
w  dniu  10.05.2019r.  o  godz.  1130 w  siedzibie  Zamawiającego  w  sali  konferencyjnej.
Otwarcie ofert jest jawne.
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12. Opis sposobu obliczania ceny. 

1) Cena (brutto) oferty/zadania winna być przedstawiona w PLN i podana do dwóch miejsc
po przecinku oraz powinna obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę dla
kompleksowej realizacji przedmiotowego zamówienia.

2) W punkcie II ppkt. 2 FORMULARZA OFERTOWEGO stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR
1 do SIWZ, należy podać cenę całości przedmiotu zamówienia dla wybranego zadania,
przedstawionego w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, który stanowi ZAŁĄCZ-
NIK NR 2 do SIWZ.

3) Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste pomyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych doko-

nanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
 – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4) Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcami w złotych polskich. 
5) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiąz-

ku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej  oferty dolicza do przedstawionej  w niej  ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składa-
jąc ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 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 VAT.
Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty w danym zadaniu:

Dla zadania A, B, C

1) Przyjęte kryteria oceny i ich waga:

a) cena ubezpieczenia – 60%

b) zaakceptowanie klauzul fakultatywnych – 40%

Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt.

Punktacja przyznawana w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie obliczona z
dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

2) Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
a) W zakresie kryterium „CENA ” -  maksymalną ilość punktów tj. 60 pkt. - otrzyma

oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpo-
wiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:
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ilość uzyskanych            najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie 

punktów ocenianej = ------------------------------------------------------------------------ x 60 x 100%

oferty                                                              cena brutto oferty ocenianej 

Powyższe wyliczenia przeprowadza się dla wszystkich zadań.

b) W kryterium „ Klauzule Fakultatywne” przyjmując wagę 10%,to spowoduje zagwa-
rantowanie lepszych warunków od obligatoryjnych, punktowane będzie:

Suma punktów z tabeli (liczba) w formularzu oferty  ............... x 40%

Ocena punktowa =  [ Suma ocen za klauzule KF1,KF2, (…) ] x 40 %

Punkty za klauzule fakultatywne „KF” ubezpieczenia przyznaje się zgodnie z opisem poda-
nym w załączniku Nr 1 do SIWZ.

Powyższe wyliczenia przeprowadza się dla wszystkich zadań.

3) Ocena końcowa oferty:
Są to punkty uzyskane za kryterium wymienione w punkcie 13 ppkt. 1 SIWZ. Maksymal-
nie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

4) Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i in-
nych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

5) Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

6) Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta będzie:
a) zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ,
b) odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
c) spełniała warunki udziału w postępowaniu,
d) uzyska największą łączną ilość punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny.

14. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1) Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wyko-
nawcy,  którego ofertę wybrano,  oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wyko-
nawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryte-
rium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
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c) wykonawcach,  których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w pkt. 14
ppkt. 1 b) SIWZ zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

3) Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 14 ppkt. 1 a) i 1 d) SIWZ na
stronie internetowej.

4) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,  z zastrzeżeniem art.
183 Ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

5) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ppkt. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zło-
żono tylko jedną ofertę.

6) 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 pozosta-
łych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że  zachodzą prze-
słanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo zamó-
wień publicznych.

7) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę wspólnie ubiegających się o za-
mówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę
tych podmiotów np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej.

8) Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listem poleconym.

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku po-
stępowania o udzielenie zamówienia. 

1) Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przysłu-
gują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

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

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zama-
wiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o

cenę,
b) określenia warunków udziału w postępowaniu,
c) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
d) odrzucenia oferty odwołującego,
e) opisu przedmiotu zamówienia,
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f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5) Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie za-
rzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.

6) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważne-
go kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.

7) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wnie-
sienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8) Termin wniesienia odwołania:
a) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności za-

mawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w spo-
sób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowa-
dzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a oraz lit. b wnosi się w ter-
minie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  jego
wniesienia;

9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postano-
wień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert lub termin składania wniosków.

10) W przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg  terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11) Skarga do sądu.
a) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przy-

sługuje skarga do sądu,
b) w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej,

c) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca za-
mieszkania Zamawiającego,

d) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorę-
czenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z
jej wniesieniem.

12) W sprawach nie uregulowanych w pkt. 15 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 – 198g. Pzp.
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16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamó-
wienia publicznego na takich warunkach. 

Przedmiot umowy: zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Wzór umowy: zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ

17. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

1) Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
2) Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.
3) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie składane na podst. art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesła-

nek wykluczenia z postępowania. 
4) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie składane na podst. art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnia-

nia warunków udziału w postępowaniu. 
5) Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej.
6) Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków infor-

macyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wraz z klauzulą informacyjną.
7) Załącznik Nr 7 – Wzór umowy ubezpieczenia.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Przetargowej:

1. …....................................................

2. …....................................................

3. …....................................................

4. …....................................................

5. …....................................................

Kolno, dnia 30.04.2019r.                                                    Specyfikację z załącznikami 
                                                                                                     zatwierdził: 

                                                                                                                          DYREKTOR
                                                                                              Szpitala Ogólnego w Kolnie
                                                                                          Krystyna Marianna Dobrołowicz
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