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1. ZAMAWIAJ ĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie przy  ul. Abramowickiej 2

Tel.:  (81)  7443061,  fax:  (81)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,
KRS 0000004020, Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
ograniczonego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).
2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego –  art. 10 ust.1 oraz art. 47-53 Prawa 
zamówień publicznych.

3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  i  ubezpieczenie  mienia  Szpitala 
Neuropsychiatrycznego im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej. Zakres ubezpieczenia obejmuje: I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
posiadania  i  użytkowania  mienia  oraz  w  związku  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  II. 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - all risk III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu 
komunikacyjnego IV.  Ubezpieczenie  Auto  Casco V.  Ubezpieczenie  Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków kierowcy i pasażerów

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługa ubezpieczenia realizowana będzie przez okres jednego roku. 

5.OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 
DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.  spełnią  warunki  udziału  w postępowaniu,  o  których mowa w art.  22 ust.1  ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, dotyczące: 

5.1.1.  posiadania uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis  sposobu dokonywania  oceny spełniania  warunku posiadania  uprawnień  do  wykonywania 
określonej działalności lub czynności. 
Warunek  ten  zostanie  spełniony,  jeżeli  wykonawca  przedstawi  zezwolenie  na  wykonywanie 
działalności ubezpieczeniowej wydany przez właściwy organ, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz U. z 2010 nr 11 poz. 66 ze zm),  co 
najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (części I lub II) tj. prowadzą 
działalność w zakresie ubezpieczeń działu II grupy 1,3, 8, 9, 10, 13 załącznika nr 1 do ww. ustawy 

Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunku  zgodnie  z  formułą  spełnia  -  nie  spełnia  na 
podstawie  zezwolenia  na  wykonywanie  działalności  ubezpieczeniowej.  Dokument  ten  będzie 
stanowić załącznik do oferty.
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5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.2.

5.1.3.  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:  
a) jest w stanie zapewnić bieżącą obsługę i szybką reakcję w przypadku zgłoszenia szkody. 
b) prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód majątkowych. 
c) dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym 
(co najmniej:
- jeden likwidator majątkowy,
-jeden likwidator komunikacyjny)

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na 
podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Nr 1. 

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunku  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  i  
finansowej.
Wymagania spełniają wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: 
a) zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz U. z 
2010 nr 11 poz. 66 ze zm.) posiadają na dzień 30.06.2011 r. wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %; 
b) zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz U. z 2010 
nr 11 poz. 66 ze zm) posiadają na dzień 30.06.2011 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności 
środkami własnymi co najmniej 100 %. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku zgodnie z 
formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Nr 1 
Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów 
z oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na które składać się będzie suma punktów 
uzyskanych za - kondycję finansową - zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) kondycja finansowa 
(zdolność ekonomiczna i finansowa):
a) wysokość wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami ustalonego na 
dzień 30.06.2011r.: 
-od 100% do 109 % - 1 pkt, 
-od 110% do 119 % - 2 pkt, 
-od 120% do 149 % - 3 pkt,
-150 % i powyżej - 5 pkt, 

b) wysokość wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi ustalonego na dzień 
30.06.2011 r.:
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-od 100% do 249 % - 1 pkt,
-od 250% do 349 % - 2 pkt, 
- 350% i powyżej - 5 pkt. 

W przypadku wykonawców działających wspólnie, którzy w oświadczeniu Wykonawcy o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Nr 1, 
wskażą wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami oraz wskaźnik 
pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi,dotyczący każdego z tych wykonawców, 
Zamawiający oceni wskaźniki korzystniejsze dla tych wykonawców. 

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.

5.2 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Ocena spełniania warunku z pkt 5.2 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą  spełnia  - nie 
spełnia na podstawie dokumentów lub oświadczeń wyszczególnionych w pkt 6.2 SIWZ.

6.  WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJ Ą  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  
POSTĘPOWANIU
6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  Publicznych  zamawiający  żąda 
następujących dokumentów:

6.1.1.Oświadczenie z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 
(załącznik nr 1).

6.1.1. Koncesja, zezwolenie, lub licencja

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następu-
jących dokumentów:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2)
6.2.2.Aktualnego  odpisu  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 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy.
6.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności, lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania ofert.
6.2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
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składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane 
prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności lub  wstrzymanie  w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.
6.2.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4.SIWZ, składa dokument 
lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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, 

Dokumenty  o  których  mowa  w  punkcie  6.2.5.  podpunkcie  a)  powinny  być  wystawione  nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokument, o  którym mowa 
punkcie  6.2.5  podpunkcie  b)  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami 
zawierającymi  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.3. Ponadto do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć:
1.  Pełnomocnictwo  lub  inny  dokument  upoważniający  do  reprezentowania  Wykonawcy  w 
postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego w przypadku podpisania oferty  przez inną 
osobę-y niż wymienione w odpisie z właściwego rejestru. 
2.Dokument ustanawiający Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 
zamówienia  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Rozdział  7.  LICZBA  WYKONAWCÓW,  KTÓRZY  ZOSTAN Ą  ZAPROSZENI  DO 
SKŁADANIA OFERT.  
1. Spośród  wszystkich  wykonawców,  którzy  złożą  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu do składania ofert zostanie zaproszonych 5. 
2. Jeżeli  liczba  Wykonawców,  którzy  złożyli  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  

w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu nie przekroczy 5, Zamawiający 
zaprosi  do  składania  ofert  wszystkich  Wykonawców,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w 
postępowaniu do złożenia ofert. 

3. Jeżeli  liczba  Wykonawców,  którzy  złożyli  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  
w  postępowaniu  i  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  będzie  większa  niż  5, 
Zamawiający zaprosi  do składania ofert  5 Wykonawców, którzy otrzymali  najwyższą  ocenę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4. Ocena spełnienia warunków zostanie przeprowadzona w oparciu o wskaźniki  opisane  w pkt 
5.1.4
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Rozdział 8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
nie dotyczy

Rozdział  9.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
      CENA - 100 %
2. Oferty otrzymają ilość punktów według poniższego wyliczenia:
      Ilość punktów = (Cmin/C) x 100
      gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert, C – cena badanej oferty.
3. Oferta  z  najniższą  ceną  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą.  Pozostałe  oferty  zostaną 

sklasyfikowane  zgodnie  z  ilością  uzyskanych  punktów.  Realizacja  zamówienia  zostanie 
powierzona Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów. 

4. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

Rozdział  10.  TERMIN I  MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO 
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie zamawiającego 

w Kancelarii Szpitala do godz. 09:00 w terminie do dnia 23 listopada 2011r. do godz. 1100

2. Za termin złożenia wniosku uważa się termin jego dotarcia do Zamawiającego.
3. W przypadku  złożenia  po  terminie  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  niezwłocznie  zawiadamia  Wykonawcę  o  złożeniu 
wniosku po terminie oraz zwraca wniosek po upływie terminu wniesienia odwołania. 

4. Zaproszenia do składania ofert wraz z SIWZ oraz załącznikami przesłane zostaną Wykonawcom 
zakwalifikowanym na miejscach od 1 do 5.

5. Wnioski należy sporządzić w języku polskim.
6. Wykonawcy  zakwalifikowani  do  złożenia  ofert  mogą  dokonać  oceny  ryzyka  na  obiektach 

Zamawiającego  celem  oceny  ryzyka  ubezpieczeniowego.  Wykonawcy,  którzy  chcą 
przeprowadzić  ocenę  ryzyka  powinni  zgłosić  chęć  przeprowadzenia  oceny  ryzyka  wraz  z 
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu podając: a) zakres oceny ryzyka, b) 
wykaz obiektów, które miałyby być objęte oceną ryzyka, c) wykaz dokumentów, które miałyby 
być  udostępnione  wykonawcy  do  wglądu,  d)  wykaz  osób  do  kontaktu.  Wykonawca  jest 
zobowiązany  przekazać  Zamawiającemu  raport  z  oceny  ryzyka  sporządzony  w  wyniku 
wizytacji.  Umowy  ubezpieczenia  będące  przedmiotem  niniejszego  postępowania  zostaną 
zawarte i wykonane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Lewczuk Sp. 
z o.o.

Rozdział 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1.W sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  SIWZ  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 
759) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
11.2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 6 ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 
określonego w niniejszej SIWZ, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
11.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
1) wystąpienia okoliczności, których  nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie 
celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 
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zmiana  nie  może  spowodować  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy,
2) zwiększenia świadczeń dodatkowych Wykonawcy bez zmiany wynagrodzenia przewidzianego w 
umowie,  
3)  zmniejszenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  bez  zmiany  zakresu  przedmiotu  umowy,  
4) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację umowy – stosownie do tych zmian.
11.4. Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 1) wniosek musi 
być przygotowany w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką; 
2)  musi  być  podpisany  przez  osobę/y  upoważnioną/e  do  reprezentowania  Wykonawcy;  3)  do 
wniosku dołączone muszą być dokumenty i oświadczenia, wymienione w ogłoszeniu; 4) zaleca się 
by strony wniosku były ponumerowane i  złączone w sposób trwały;  5)  całość  umieszczona w 
zamkniętej  kopercie,  opatrzonej  napisem  :  Wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  przetargu 
ograniczonym na usługę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Szpitala 
Neuropsychiatrycznego im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej SZNSPZOZ.N-ZP-372-64/11. Nie otwierać przed 23/11/2011 r. godz. 11:30. Wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu składany przez Wykonawcę  powinien zawierać: pełną 
nazwę,  adres  oraz  numer  telefonu  i  faksu  Wykonawcy,  adres  Zamawiającego,  tryb  i  tytuł 
postępowania,  spis  załączników  (spis  dokumentów  składanych  z  wnioskiem),  datę  i  podpis 
Wykonawcy. Wniosek powinien być  sporządzony w jednym egzemplarzu oraz podpisany przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 
określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 
Wykonawcy,  albo  przez  osobę  umocowaną  przez  osoby  uprawnione.  Umocowanie 
(pełnomocnictwo)  do  reprezentowania  Wykonawcy  lub  Wykonawców  musi  być  załączone  do 
wniosku. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem notarialnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez 
strony postępowania oświadczeń, zawiadomień oraz informacji: pisemnie na w/w adres, faksem na 
numer 817441079. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania 
otrzymały  informację  za  pomocą  faksu  i  potwierdziły  fakt  jego  otrzymania  drogą  faksową. 
Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  przekazywania  sobie  przez  strony  postępowania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną

Rozdział 12. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW
Załącznik numer 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik numer 2  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik numer 3 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Lublin, dnia 15 listopada 2011 roku

             

    ZATWIERDZAM...........................................................

...........................................................................................................................................................................
Przetarg ograniczony -Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. 

Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. SZNSPZOZ.N-ZP-372-64/11

7



Załącznik nr 1
    ……………….
/pieczęć Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE nr 1

W trybie  art.  44  w  związku  z  art.  22  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo  Zamówień 
Publicznych, dalej zwane „ustawa” (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

Znak  Sprawy: SZNSPZOZ.N-ZP-372-63/11 -  przetarg  ograniczony  na  usługę  ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. 
Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

Niniejszym………………………………………………………………….
(oznaczenie Wykonawcy)

OŚWIADCZA, ŻE SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU DOTYCZ ĄCE:
1.  Posiadania  uprawnień  do  wykonywania określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy 
nakładają obowiązek ich posiadania, tj. w szczególności:
a) jesteśmy uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów,
b)  prowadzimy  działalność  ubezpieczeniową  w  myśl  ustawy  z  dnia  22  maja  2003  roku  o 
działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151), co najmniej w zakresie 
tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (części  I  lub II)  tj.  prowadzą  działalność  w 
zakresie ubezpieczeń działu II grupy 1,3, 8, 9, 10, 13 załącznika nr 1 do ww. ustawy.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, tj. w szczególności:
a) jesteśmy w stanie zapewnić bieżącą obsługę i szybką reakcję w przypadku zgłoszenia szkody. 
b) Prowadzimy likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód majątkowych. 
c) Dysponujemy odpowiednim zapleczem personalnym 
…............................osób będących likwidatorami majątkowymi, 
…............................ osób będących likwidatorami komunikacyjnymi.
(Podać ilość osób)

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. w szczególności:
a) posiadamy zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, 
na dzień 30.06.2011 roku wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 
…...............%,
b) posiadamy, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, 
na dzień 30.06.2011 roku lub późniejszy wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami 
własnymi ….....................%.
….........................................
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Miejscowość i data 

        
…................................................
        imię i nazwisko oraz podpis

                     upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na usługę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. 
M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oświadczam, jako 
upoważniony reprezentant wykonawcy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia  publicznego  na  podstawie  art.  24  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo 
zamówień publicznych (t.j .Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

DANE  FIRMY

Nazwa firmy............................................................................................................

Adres firmy..............................................................................................................

Województwo................................Powiat...........................Gmina........................

NIP......................................................REGON......................................................

Tel. .................................................... fax. .............................................................
1Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

………………………, dnia…………                                 …………………….
(podpis)      

1  Dotyczy spółek prawa handlowego
2  Dotyczy spółek prawa handlowego

...........................................................................................................................................................................
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Załącznik nr 3

  ………………………………….
/pieczęć firmowa Wykonawcy/

SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY im. PROF. M. 
KACZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ
20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2

Znak sprawy  SZNSPZOZ.N-ZP-372-63/11-  przetarg ograniczony na „Usługę  ubezpieczenia odpowiedzialności  
cywilnej  i  ubezpieczenia  mienia  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”.

Wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu  Nr 297429-2011  z dnia 15 listopada 2011 r. w trybie 
przetargu ograniczonego na „Usługę  ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej  i  ubezpieczenia 
mienia Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej” składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

/nazwa i adres wykonawcy /

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zawartym w ogłoszeniu sposobem dokonywania oceny
spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu i wyboru maksymalnie 5 (pięciu) uczestników, 
którzy będą zaproszeni do składania ofert.
Na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  do  wniosku  dołączamy 
następujące dokumenty :
1. Oświadczenie Wykonawcy nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy nr 2
3. Zezwolenie właściwego organu
4.......................................................
5......................................................
6.....................................................                 

Adres Wykonawcy, nr faksu na który należy przesyłać korespondencję :
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

...........................................................................................................................................................................
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NIP:………………………….. REGON…………………………………….

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………… ……………………………..………………………
Miejscowość, data imię i nazwisko oraz podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

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