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1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1. Zamawiającym jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu z siedzibą przy Pl. 

Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław.  
Strona internetowa http://www.dco.com.pl/  
tel. (71) 368 96 01, faks (71) 368 92 19 
NIP 899-22-28-100, REGON 000290096 

1.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. o wartości 
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015 
poz. 2164) dalej: PZP. 

1.3. Postępowanie przetargowe i dalsza obsługa ubezpieczeniowa prowadzona jest przez 
RKB sp. z o.o. dalej: BROKER, jako pełnomocnik Zamawiającego ustanowionych na 
podstawie art. 15 ust. 2 PZP. W związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 
r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2013.168 
j.t.). Ilekroć w niniejszym postępowaniu mowa jest o czynnościach dokonywanych 
przez Zamawiającego - uprawnionym do dokonywania tych czynności jest 
Pełnomocnik Zamawiającego. 

1.4. Z uwagi na charakter usługi będącej przedmiotem zamówienia, w dalszej części SIWZ 
dopuszcza się zamienne używanie w stosunku do Zamawiającego terminu 
„Ubezpieczający” lub „Ubezpieczony”, a w stosunku do Wykonawcy „Ubezpieczyciel” 
lub „zakład ubezpieczeń”.   

 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa „Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii we Wrocławiu” (CPV: 66.51.00.00-8). 

2.2 Zamówienie zostało podzielone na dwie części (Zadania), składające się z 
poszczególnych zadań (rodzajów ubezpieczeń). Zamawiający dopuszcza możliwość 
złożenia oferty wyłącznie na jedno zadanie lub dwa zadania, obejmujące jednak 
wszystkie zawarte w nim zadania. 

 

    ZADANIE I (UBEZPIECZENIA MIENIA) 
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  

  
 

    ZADANIE II (UBEZPIECZENIA OC) 
1. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z 

prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, 
2. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą 
 

2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do 
niniejszej SIWZ. 

2.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych gdzie część pierwszą stanowi 
zadanie I, część drugą – zadanie II. 

2.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz aukcji elektronicznej. 
2.7 Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 PZP Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia 

zamówień uzupełniających w okresie trwania umowy. Zamówienia uzupełniające 
udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 
ust. 1 pkt 6 PZP. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe 
zobowiązany zostaje do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie 
wyższych od zastosowanych w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do 

http://www.dco.com.pl/
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okresu faktycznie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej wg systemu pro rata 
temporis, o ile przedmiot, zakres i warunki ubezpieczenia są rodzajowo zgodne z 
zamówieniem podstawowym. Przewidywana wartość zamówień uzupełniających nie 
przekroczy procentowo określonej wartości zamówienia podstawowego określonego 
w art. 67 ust. 1 PZP, , tj. 50% wartości zamówienia podstawowego. 

2.8 Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
2.9 Zamawiający nie przewiduje spotkania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 

PZP.  
2.10 Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia wskazanych w 

art. 29 ust. 4 PZP. 
2.11 Zmiana treści SIWZ może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy PZP. 
2.12 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian treści zawartej umowy zgodnie 

z art. 144 PZP w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy. 

2.12.1. Zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki (bez zmiany łącznej 
wartości składki zamówienia) – bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny 
wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki lub 
raty składki oraz po uprzedniej zgodzie Wykonawcy. 

2.12.2. Zmiany wysokości rat składki, w szczególności dla drugiego roku polisowego, w 
związku z aktualizacją zakresu, przedmiotu i sum ubezpieczenia, które zostaną 
potwierdzone w dokumentach ubezpieczenia np. polisach lub aneksach. 

2.12.3. Zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych z 
zastrzeżeniem przepisów art. 140 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
3. PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1 Przewidywany termin wykonania zamówienia dla zadania I (okres ubezpieczenia) od 
dnia 08.06.2016 r. do dnia 07.06.2017 r. tj. okres 12 miesięcy. 

3.2 Przewidywany termin wykonania zamówienia dla zadania II (okres ubezpieczenia) od 
dnia 08.06.2016 r. do dnia 07.06.2017 r. tj. okres 12 miesięcy 
 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU 
4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 
PZP i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP, dotyczące: 

4.1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 
w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia, lub gdy na podstawie 
odrębnych przepisów zezwolenie nie jest wymagane, zaświadczenie 
właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność 
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu 
uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że wykonawca prowadzi 
działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne 
posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. 

4.1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli 
Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w obsłudze szpitali 
onkologicznych i złoży oświadczenie (wykaz w treści oświadczenia), że w 
okresie ostatnich 3 lat zawarł umowę ubezpieczenia z podmiotem leczniczym 
specjalizującym się w leczeniu onkologicznym w zakresie: 
a) Dla zadania 1 -  ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich (na sumę 
ubezpieczenia co najmniej 10 000 000 PLN) lub ubezpieczenia sprzętu 
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elektronicznego (na sumę ubezpieczenia co najmniej 1 000 000 PLN), 
b) dla zadania 2 - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
leczniczego.  
Do oświadczenia należy dołączyć dowody, że usługi zostały wykonane 
należycie, tj. poświadczenie lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej lub w przypadku gdy 
Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o 
którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 
obowiązku przedłożenia dowodów, o których mowa powyżej. 
Wykonawca w załączniku nr 3 SIWZ wskaże wykonane usługi zgodnie z 
zadaniem, na które składa ofertę. 

4.1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony na 
podstawie złożonego oświadczenia – załącznik nr 3. 

4.1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie i uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – 
załącznik nr 3. 

4.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
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. 

4.3 Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP, wykonawca składa pisemne oświadczenie o tym, 
iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 
do SIWZ).  

4.4 Na podstawie art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5, wykonawca składa pisemne 
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ). 

4.5 Brak wymagań dotyczących wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

4.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.  
4.6.1 Wykonawcy zgodnie z art. 23 PZP, ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

4.6.2 Pełnomocnictwo określające zakres umocowania musi być udzielone przez 
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną i stanowić załącznik do 
oferty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza). 

4.6.3 Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 
pełnomocnikiem wykonawców składających ofertę wspólną (np. liderem 
konsorcjum). 

4.6.4 Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące wykonawcy. Wspólne oświadczenie o łącznym spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP może złożyć 
pełnomocnik (załącznik nr 3 do SIWZ). Każdy z Wykonawców musi jednak 
złożyć oddzielnie oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z  postępowania o 
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udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP (załącznik nr 4 do 
SIWZ) oraz oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 
5). 

4.6.5 Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy 
występujący wspólnie w postępowaniu przedstawią umowę regulującą ich 
współpracę. 

4.6.6 Wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za realizację zamówienia. 

4.7 Koszty udziału w postępowaniu ponosi wykonawca. Zamawiający nie przewiduje 
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4.8 Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w 
przypadku udzielenia zamówienia, umowa nie zostanie zawarta na zasadzie 
wzajemności a Zamawiający nie może zostać zobowiązany do dopłaty składki w celu 
zrównoważenia ujemnego wyniku towarzystwa.   

4.9 Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na 
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń, 
określonych w treści SIWZ. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie 
uznana za odrzuconą. 

4.10 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

5.1 Wymagania dotyczące formy oferty: 
5.1.1 Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ponosi wszelkie koszty 
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5.1.2 Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Oferta powinna zostać napisana komputerowo, na 
maszynie lub ręcznie – nieścieralnie w sposób czytelny oraz posiadać datę 
sporządzenia.   

5.1.3 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. 

5.1.4 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz parafowane przez 
osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

5.1.5 Wszelkie poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą 
osoby podpisującej ofertę. 

5.1.6 Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub osobę uprawnioną z mocy prawa. Poświadczenie za zgodność 
z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu 
za zgodność z oryginałem. 

5.1.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 

5.1.8 Oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 
5.1.9 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w opakowaniu lub 

kopercie opatrzonej napisem: „Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii we Wrocławiu”. Nie otwierać przed dniem 01.06.2016 r., 
godz. 13.10”. 

5.1.10 Koperta lub opakowanie powinna zawierać nazwę i dokładny adres 
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składającego ofertę Wykonawcy. 
5.1.11 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5.1.12 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca 

składający ofertę. 
5.1.13 Pierwsze strony oferty powinny stanowić załączniki będące formularzami 

cenowymi w kolejności zadań (od I do II), do których ofertowania przystępuje 
wykonawca.   

5.2 Oferty muszą zawierać: 
5.2.1 aktualny na dzień składania ofert, odpis z właściwego rejestru (wykonawcy), 

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

5.2.2 kopię aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia, lub gdy 
na podstawie odrębnych przepisów zezwolenie nie jest wymagane, 
zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi 
działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu 
uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że wykonawca prowadzi 
działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne 
posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. 
Zamieszczenie żądanego wyżej dokumentu, oznaczać będzie spełnienie 
warunku określonego w punkcie 4.1.1 niniejszej SIWZ,  

5.2.3 jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, oprócz dokumentów, o których mowa w punkcie 
5.2.2 składa aktualny dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. W sytuacji gdy w kraju pochodzenia 
osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

5.2.4 ofertę ubezpieczenia z pełnym tekstem ogólnych i/lub szczególnych warunków 
ubezpieczenia będących podstawą zawarcia umowy, zgodnie z „Formularzem 
oferty” stanowiącym załącznik nr 2a, 2b oraz „Formularzem cenowym” 
stanowiącym załącznik nr 7a, 7b do niniejszej SIWZ. Dołączenie warunków 
ubezpieczenia nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych, 

5.2.5 oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 
PZP (załącznik nr 3 do SIWZ), o tym że nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP (załącznik nr 4 do 
SIWZ) oraz o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ), 

5.2.6 ważne pełnomocnictwo osób/osoby podpisującej ofertę do występowania w 
imieniu wykonawcy (pełnomocnictwo szczególne) o ile nie wynika to z innych 
dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

5.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Wykonawca, na podstawie art. 8 
ust 3 PZP, może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie powyższe 
należy złożyć nie później niż w terminie składania ofert. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP. Stosowne zastrzeżenie 
wykonawca winien złożyć w formularzu oferty i odpowiednio oznaczyć strony oferty 
napisem, np. „tajemnica przedsiębiorstwa, nie udostępniać”. W przeciwnym razie 
cała oferta zostanie ujawniona zainteresowanym zgodnie z przepisami PZP. 
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5.4 Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w niniejszej SIWZ spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 
26 ust. 3 ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 

 
6. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
Zadanie I: 

6.1.  Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %) 
 

Kryteria oceny ofert:      Ranga: 
1/ Ceny (KC):       60 % 
2/ Jakości i zakresu ochrony ubezpieczeniowej (KJ):  40 % 

Suma   =  100 %  
 

6.2.    Kryterium ceny (KC) 
Ocena: Łączna wysokość składki za ubezpieczenie. Wartość punktowa  wyliczana jest 
wg wzoru: 

 
           CN 
KC = --------   x 100 x R 
           CB 

 
  KC        -  liczba punktów ocenianej oferty dla kryterium ceny, 
  CN        -  cena oferty najkorzystniejszej, 
  CB        -  cena oferty badanej, 
  R          -  ranga kryterium ceny (0,60). 

 
6.3.    Kryterium jakości i zakresu ochrony ubezpieczeniowej (KJ) 

Ocena: Brak akceptacji klauzul obligatoryjnych powoduje odrzucenie oferty. Za każdą 
klauzulę dodatkową zaakceptowaną w treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 
przyznawane są punkty w wysokości określonej w formularzu oferty. Za klauzule w 
innej treści niż proponowana nie zostaną przyznane punkty chyba, że zmiana 
zostanie oceniona jako korzystna dla Zamawiającego.  
Składka za klauzule obligatoryjne musi zawierać się w ogólnej cenie za 
ubezpieczenie. Zamawiający dopuszcza możliwość naliczania odrębnej składki za 
poszczególne klauzule dodatkowe, poprzez wpisanie jej wysokości w formularzu 
oferty, jednakże w takim przypadku klauzula nie będzie punktowana, przy czym 
składka dodatkowa będzie wliczana do ogólnej ceny za Zadanie. 
W przypadku wyboru oferty zawierającej składkę za klauzule dodatkowe, 
Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z ich włączania do poszczególnych 
umów ubezpieczenia, co może spowodować zmianę wysokości składki w umowie w 
sprawie zamówienia publicznego i polisach. Wartość punktowa wyliczana jest wg 
wzoru: 

 
              WP 
KJ =     --------   x 100 x R 
              WM 

 
KJ -  liczba punktów ocenianej oferty dla kryterium jakości i zakresu ochrony 

ubezpieczeniowej, 
WP -  wartość punktowa kryterium uzyskana w danej ofercie, 
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WM - wartość maksymalna punktów, możliwa do uzyskania dla ocenianego  
Kryterium. Oznacza maksymalną wartość punktów jakie można uzyskać po 
podsumowaniu wszystkich klauzuli: 
a) w ubezpieczeniu mienia od ryzyk wszystkich 
b) w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego 

 R -  ranga kryterium jakości i zakresu ochrony ubezpieczeniowej (0,40). 
 

6.4.   Ocena końcowa oferty 

     
   OK = KC + KJ 

 
 OK      -  liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę, 
 KC       -  wartość punktowa uzyskana w kryterium ceny, 

    KJ  -  wartość punktowa uzyskana w kryterium jakości i zakresu ochrony  
                  ubezpieczeniowej 

 
Zadanie II: 

6.5.  Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %) 
 

Kryteria oceny ofert:      Ranga: 
1/ Ceny (KC):       60 % 
2/ Jakości i zakresu ochrony ubezpieczeniowej (KJ):  40 % 

Suma   =  100 %  
 

6.6.    Kryterium ceny (KC) 
Ocena: Łączna wysokość składki za ubezpieczenie. Wartość punktowa  wyliczana jest 
wg wzoru: 

 
           CN 
KC = --------   x 100 x R 
           CB 

 
  KC        -  liczba punktów ocenianej oferty dla kryterium ceny, 
  CN        -  cena oferty najkorzystniejszej, 
  CB        -  cena oferty badanej, 
  R          -  ranga kryterium ceny (0,60). 

 
6.7.    Kryterium jakości i zakresu ochrony ubezpieczeniowej (KJ) 

Ocena: Brak akceptacji klauzul obligatoryjnych powoduje odrzucenie oferty. Za każdą 
klauzulę dodatkową zaakceptowaną w treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 
przyznawane są punkty w wysokości określonej w formularzu oferty. Za klauzule w 
innej treści niż proponowana nie zostaną przyznane punkty chyba, że zmiana 
zostanie oceniona jako korzystna dla Zamawiającego.  
Składka za klauzule obligatoryjne musi zawierać się w ogólnej cenie za 
ubezpieczenie. Zamawiający dopuszcza możliwość naliczania odrębnej składki za 
poszczególne klauzule dodatkowe, poprzez wpisanie jej wysokości w formularzu 
oferty, jednakże w takim przypadku klauzula nie będzie punktowana, przy czym 
składka dodatkowa będzie wliczana do ogólnej ceny za zadanie. 
W przypadku wyboru oferty zawierającej składkę za klauzule dodatkowe, 
Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z ich włączania do poszczególnych 
umów ubezpieczenia, co może spowodować zmianę wysokości składki w umowie w 
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sprawie zamówienia publicznego i polisach. Wartość punktowa wyliczana jest wg 
wzoru: 

 
              WP 
KJ =     --------   x 100 x R 
              WM 

 
KJ -  liczba punktów ocenianej oferty dla kryterium jakości i zakresu ochrony 

ubezpieczeniowej, 
WP -  wartość punktowa kryterium uzyskana w danej ofercie, 
WM - wartość maksymalna punktów, możliwa do uzyskania dla ocenianego  

Kryterium. Oznacza maksymalną wartość punktów jakie można uzyskać po 
podsumowaniu wszystkich klauzuli: 
a) w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w związku z 
prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem 
b) w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą 

 R -  ranga kryterium jakości i zakresu ochrony ubezpieczeniowej (0,40). 
 

6.8.   Ocena końcowa oferty 

     
   OK = KC + KJ 

 
 OK      -  liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę, 
 KC       -  wartość punktowa uzyskana w kryterium ceny, 

    KJ  - wartość punktowa uzyskana w kryterium jakości i zakresu ochrony                   
Ubezpieczeniowej. 

 
7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ 

7.1.   Za cenę oferty uznana zostanie wysokość łącznej składki, z tytułu wykonania 
opisanego w niniejszej SIWZ przedmiotu zamówienia we wskazanym w SIWZ 
terminie wykonania zamówienia. 

7.2.   Cena ofertowa ma wynikać z Formularza cenowego - Załącznik nr 7a, 7b SIWZ. 
7.3.   Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich należy podać do dwóch miejsc po 

przecinku. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone 
będą w złotych polskich. 

7.4. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań umowy. 
 
8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

8.1.  Ofertę w opakowaniu lub kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na ubezpieczenia 
majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu”. Nie otwierać przed 
dniem 06.06.2016 r.”, należy złożyć do dnia 06.06.2016 r. do godz. 13.00, w 
sekretariacie RKB Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 121/206. 

8.2.   Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert, 
w tym celu ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie lub innym nie 
prześwitującym opakowaniu gwarantującym zachowanie poufności jej treści.  

8.3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2016 r. o godzinie 13.10 w siedzibie 
pełnomocnika zamawiającego przy ul. Powstańców Śl. 121/206 we Wrocławiu. 

8.4.  Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 
składania ofert. Wycofanie lub zmiana powinna być dodatkowo oznakowana na 
kopercie „Zmiana” lub „Wycofanie”. 
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8.5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

8.6.   Otwarcie ofert jest jawne. 
 
9. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I PODPISANIE UMOWY 

9.1.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom 
określonym w PZP i w niniejszej SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą dla 
każdego z zadań osobno z punktu widzenia kryteriów przyjętych w postępowaniu 
przetargowym i określonych w SIWZ. 

9.2.  O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach których oferty zostały odrzucone 
oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, Zamawiający za 
pośrednictwem Brokera zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty 
w prowadzonym postępowaniu. Informacje to zostaną również zamieszczone na 
stronie internetowej Zamawiającego oraz miejscu publicznie dostępnym w jego 
siedzibie.  

9.3.  Umowa w sprawie zamówienia publicznego podpisana zostanie na warunkach 
przyjętej oferty i określonych w SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy PZP w tym w 
szczególności w terminach określonych w art. 94 ust 1 i 2 PZP. Termin i miejsce 
podpisania umowy zostaną podane w informacji przesłanej do wykonawcy, którego 
oferta została wybrana. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi 
załącznik nr 6a, 6b do SIWZ. 

9.4.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane 
i/lub uchyli się od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z spośród pozostałych ofert, zgodnie 
z przepisami ustawy PZP. 

 
10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

10.1. Wykonawca może porozumiewać się z zamawiającym i jego pełnomocnikiem, 
przekazywać oświadczenia i dokumenty oraz zwracać się o wyjaśnienia wątpliwości 
związanych ze SIWZ, kierując swoje zapytania w dni robocze w godz. od  08.00 do 
16.00, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres:  
RKB Sp. z o.o. 
Ul. Powstańców Śl. 121/206 
53-332 Wrocław 

10.2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami ze strony zamawiającego i 
pełnomocnika są: 
Małgorzata Klimek, e-mail: malgorzata.klimek@rkb.pl , tel. (71) 784 30 30, faks (71) 
784 30 32, 
Robert Koszut, e-mail: robert.koszut@rkb.pl , tel. (71) 784 30 30, faks (71) 784 30 32. 

10.3. Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści SIWZ, treści i elementów złożonych ofert 
oraz poprawianie omyłek, następuje zgodnie z przepisami ustawy PZP. 

10.4. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego lub jego pełnomocnika, zobowiązany jest do 
niezwłocznego przekazania oryginałów oświadczeń lub dokumentów dostarczonych 
faksem lub drogą elektroniczną. 

 
11. Przewidywana zmiana umowy w sprawie zamówienia 

11.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w 
szczególności na: 
11.1.1 dla Zadania I: 

a. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, 
modernizację i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji; 

mailto:malgorzata.klimek@rkb.pl
mailto:robert.koszut@rkb.pl


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
„UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU” 

 
RKB SP.  Z  O.O.  

-  11  -   

b. zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie umów 
cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; 

c. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji; 
d. wydłużenia okresu ubezpieczenia; 
e. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia; 
f. zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie 

przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ; 
g. korzystnych dla Zamawiającego zmian ubezpieczenia wynikających ze zmian 

OWU Wykonawcy; 
h. rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą 

Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka 
ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ, 

i. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych 
j. rozliczeniu składki, o której mowa w załączniku nr 1 SIWZ punkt B. 1.3 

 
 11.1.2 dla Zadania II: 

a. wydłużenia okresu ubezpieczenia; 
b. zmianie wysokości sumy gwarancyjnej; 
c. zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie 

przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ; 
d. korzystnych dla Zamawiającego zmian ubezpieczenia wynikających ze zmian 

OWU Wykonawcy; 
e. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca 

działalności; 
f. rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą 

Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka 
ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ 

g. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych. 

 
12. ZWIĄZANIE OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

13. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
Przewidziane w dziale VI PZP środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP. 

 
14. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Integralną częścią niniejszej SIWZ są niżej wymienione załączniki: 
1. Załącznik nr 1  – opis przedmiotu zamówienia (zadanie I, II) 
2. Załącznik nr 2a  – formularz oferty dla zadań zadania I 
3. Załącznik nr 2b  – formularz oferty dla zadań zadania II 
4. Załącznik nr 3  – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 
5. Załącznik nr 4  – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
6. Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
7. Załącznik nr 6 – oświadczenie o spełnieniu warunki  
8. Załącznik nr 6a – umowa generalna ubezpieczenia dla zadania I 
9. Załącznik nr 6b – umowa generalna ubezpieczenia dla zadania II 
10. Załącznik nr 7a – formularz cenowy dla zadania I 
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11. Załącznik nr 7b – formularz cenowy dla zadania II 
12. Załącznik nr 8 – wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, w tym 

medycznego 
13. Załącznik nr 9 – wykaz składników majątkowych do ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk 
14. Załącznik nr 10 – wykaz budynków i budowli 
15. Załącznik nr 11 – informacje dodatkowe o ryzyku 
 
UWAGA: Załączniki do SIWZ nr 1-11 zostaną przekazane Wykonawcom ubiegającym się o 
zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, po przekazaniu pisemnego 
wniosku do pełnomocnika zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu 10.1 i 10.2 
SIWZ.  
 

Wykonawcy zobowiązują się do zachowania w poufności przekazanych im informacji i 
wykorzystania ich tylko na potrzeby przygotowania oferty.   


