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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354344-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Poznań: Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
2011/S 217-354344

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.
ul. Nowowiejskiego 51
Osoba do kontaktów: Izabela Tatulińska
61-734 Poznań
POLSKA
Tel.:  +48 697030448
E-mail: izabela.tatulinska@eib.com.pl
Faks:  +48 566693448
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szpitalewielkopolski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Energo-Inwest-Broker SA
ul. Jęczmienna 21
Osoba do kontaktów: Izabela Tatulińska
87-100 Toruń
POLSKA
Tel.:  +48 697030448
E-mail: izabela.tatulinska@eib.com.pl
Faks:  +48 566693448
Adres internetowy: http://www.eib.com.pl
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Energo-Inwest-Broker SA
ul. Jęczmienna 21
Osoba do kontaktów: Izabela Tatulińska
87-100 Toruń
POLSKA
Tel.:  +48 697030448
E-mail: izabela.tatulinska@eib.com.pl
Faks:  +48 566693448
Adres internetowy: http://www.eib.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
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I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Ubezpieczenia szpitali wielkopolskich dotyczące zdarzeń medycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowea)Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren
RP.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (dotyczy części
od nr 1 do nr 16), ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych - dobrowolne ubezpieczenie
nadwyżkowe (dotyczy części nr 17) oraz ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją
(dotyczy części od nr 18 do nr 28).
Pełnomocnik Zamawiających umocowany został na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiających.
Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiających został umocowany do udzielenia dalszego pełnomocnictwa EIB
S.A, którego udzielił. Stąd w niniejszym postępowaniu Energo Inwest Broker SA działa na podstawie dalszego
pełnomocnictwa substytucyjnego w imieniu i na rzecz Zamawiających jako Pełnomocnik Substytucyjny
Zamawiających:
1. Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Turku;
2. Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile;
3. Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Rawiczu;
4. Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
Śremie;
5. Szpital Wojewódzki w Poznaniu;
6. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie;
7. Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku k/ Obornik Wlkp.;
8. Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. Dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży;
9. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie;
10. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce;
11. Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej;
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12. Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kiekrzu;
13. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu;
14. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie;
15. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu;
16. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/
Kalisza.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512100, 66513100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Część 1 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce
w okresie ochrony ubezpieczeniowej, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, w
zakresie określonym ustawą z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52,
poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana dalej UOPP).
Część 2 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce
w okresie ochrony ubezpieczeniowej, Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile, w zakresie
określonym UOPP.
Część 3 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce
w okresie ochrony ubezpieczeniowej, Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o., w zakresie określonym
UOPP.
Część 4 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w
okresie ochrony ubezpieczeniowej, Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Śremie, w zakresie określonym UOPP.
Część 5 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w
okresie ochrony ubezpieczeniowej, Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, w zakresie określonym UOPP.
Część 6 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w
okresie ochrony ubezpieczeniowej, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, w zakresie określonym
UOPP.
Część 7 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w
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okresie ochrony ubezpieczeniowej, Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku, w zakresie
określonym UOPP.
Część 8 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w
okresie ochrony ubezpieczeniowej, Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr
Władysława Biegańskiego w Chodzieży, w zakresie UOPP.
Część 9 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w
okresie ochrony ubezpieczeniowej, Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w
Kościanie, w zakresie określonym UOPP.
Część 10 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w
okresie ochrony ubezpieczeniowej, Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, w zakresie
określonym UOPP.
Część 11 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w
okresie ochrony ubezpieczeniowej, Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży im. Profesora
Mieczysława Walczaka w Osiecznej, w zakresie określonym UOPP.
Część 12 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w
okresie ochrony ubezpieczeniowej, Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kiekrzu, w zakresie określonym
UOPP.
Część 13 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w
okresie ochrony ubezpieczeniowej, Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w
Poznaniu, w zakresie określonym UOPP.
Część 14 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w
okresie ochrony ubezpieczeniowej, Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie, w zakresie określonym
UOPP.
Część 15 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w
okresie ochrony ubezpieczeniowej, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w
zakresie określonym UOPP.
Część 16 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w
okresie ochrony ubezpieczeniowej, Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, w zakresie określonym UOPP.
Część 17 Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych - dobrowolne ubezpieczenie
nadwyżkowe.
Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku kiedy ulegnie wyczerpaniu suma
ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową w
ubezpieczeniu obowiązkowym.
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Ubezpieczenie to dotyczy wspólnie Zamawiających:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku.
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile.
Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie.
Szpital Wojewódzki w Poznaniu.
Pleszewskie Centrum Medyczne.
Część 18 Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3
UOPP, w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Turku.
Część 19 Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3
UOPP, w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica
w Pile.
Część 20 Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3
UOPP, w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.
Część 21 Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3
UOPP, w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.
Część 22 Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3
UOPP, w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.
Część 23 Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3
UOPP, w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w
Kowanówku.
Część 24 Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3
UOPP, w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób
Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży.
Część 25 Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3
UOPP, w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci i
Młodzieży im. Profesora Mieczysława Walczaka w Osiecznej.
Część 26 Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3
UOPP, w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad
Matką i Dzieckiem w Poznaniu.
Część 27 Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3
UOPP, w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Pleszewskiego Centrum Medycznego w
Pleszewie.
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Część 28 Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3
UOPP, w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

II.2.2) Informacje o opcjach
II.2.3) Informacje o wznowieniach
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, w zakresie określonym ustawą z
dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana
dalej UOPP).
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia
6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana
dalej UOPP).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmie w szczególności zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem
niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się
do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512000

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2
Nazwa: Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile, w zakresie określonym UOPP.
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia
6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana
dalej UOPP).
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Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmie w szczególności zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem
niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się
do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512000

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3
Nazwa: Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o., w zakresie określonym UOPP.
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia
6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana
dalej UOPP).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmie w szczególności zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem
niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się
do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512000

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4
Nazwa: Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Śremie, w zakresie określonym UOPP
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia
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6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana
dalej UOPP).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmie w szczególności zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem
niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się
do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512000

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5
Nazwa: Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, w zakresie określonym UOPP.
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia
6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana
dalej UOPP).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmie w szczególności zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem
niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się
do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512000

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6
Nazwa: Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w LESZNIE, w zakresie określonym UOPP.
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
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które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia
6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana
dalej UOPP).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmie w szczególności zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem
niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się
do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512000

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7
Nazwa: Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku, w zakresie określonym UOPP.
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia
6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana
dalej UOPP).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmie w szczególności zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem
niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się
do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512000

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8
Nazwa: Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego w
Chodzieży, w zakresie UOPP.
1) Krótki opis
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Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia
6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana
dalej UOPP).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmie w szczególności zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem
niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się
do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512000

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9
Nazwa: Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, w zakresie
określonym UOPP.
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia
6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana
dalej UOPP).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmie w szczególności zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem
niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się
do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512000

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10
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Nazwa: Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, w zakresie określonym UOPP.
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia
6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana
dalej UOPP).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmie w szczególności zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem
niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się
do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512000

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11
Nazwa: Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży im. Profesora Mieczysława Walczaka w
Osiecznej, w zakresie określonym UOPP.
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia
6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana
dalej UOPP).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmie w szczególności zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem
niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się
do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512000

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia



Dz.U./S S217
11/11/2011
354344-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

12/24

11/11/2011 S217
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

12/24

Część nr: 12
Nazwa: Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kiekrzu, w zakresie określonym UOPP.
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia
6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana
dalej UOPP).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmie w szczególności zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem
niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się
do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512000

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13
Nazwa: Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, w zakresie
określonym UOPP.
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia
6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana
dalej UOPP).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmie w szczególności zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem
niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się
do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512000

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14
Nazwa: Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie, w zakresie określonym UOPP.
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia
6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana
dalej UOPP).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmie w szczególności zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem
niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się
do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512000

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15
Nazwa: Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w zakresie określonym UOPP.
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia
6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana
dalej UOPP).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmie w szczególności zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem
niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się
do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512000

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16
Nazwa: Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta obejmujących zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej, Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w
Wolicy, w zakresie określonym UOPP.
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Ustawą z dnia
6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. nr 52, poz. 417 z 2009 r. z późn. zm., zwana
dalej UOPP).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmie w szczególności zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem
chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem
niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się
do rozwoju choroby;
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512000

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17
Nazwa: Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych - dobrowolne ubezpieczenie nadwyżkowe
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy,
które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku kiedy ulegnie wyczerpaniu suma
ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową w
obowiązkowym ubezpieczeniu na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych, którego podstawą zawarcia
jest art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011 r. nr 112 poz. 654).
Ubezpieczenie to dotyczy wspólnie Zamawiających:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku.
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile.
Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie.
Szpital Wojewódzki w Poznaniu.
Pleszewskie Centrum Medyczne Pleszewie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66512000

3) Wielkość lub zakres
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18
Nazwa: Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3 UOPP,
w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęte zostaną koszty postępowania przed wojewódzką komisją, które zgodnie z art. 67l
ust. 3 pkt 2 UOPP poniesie podmiot leczniczy prowadzący Szpital w przypadku orzeczenia o zdarzeniu
medycznym.
Zgodnie z art. 67l ust. 5 UOPP koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:
1. opłata, o której mowa w art. 67d ust. 3 UOPP;
2. zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez
wojewódzką komisję;
3. wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
Zryczałtowaną wysokość poszczególnych kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją określi, zgodnie
z art. 67l ust. 7 UOPP minister właściwy do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66513100

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19
Nazwa: Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3 UOPP,
w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęte zostaną koszty postępowania przed wojewódzką komisją, które zgodnie z art. 67l
ust. 3 pkt. 2 UOPP poniesie podmiot leczniczy prowadzący Szpital w przypadku orzeczenia o zdarzeniu
medycznym.
Zgodnie z art. 67l ust. 5 UOPP koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:
1. opłata, o której mowa w art. 67d ust. 3 UOPP,
2. zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez
wojewódzką komisję,
3. wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
Zryczałtowaną wysokość poszczególnych kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją określi, zgodnie
z art. 67l ust. 7 UOPP minister właściwy do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66513100

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20
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Nazwa: Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3 UOPP,
w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęte zostaną koszty postępowania przed wojewódzką komisją, które zgodnie z art. 67l
ust. 3 pkt 2 UOPP poniesie podmiot leczniczy prowadzący Szpital w przypadku orzeczenia o zdarzeniu
medycznym.
Zgodnie z art. 67l ust. 5 UOPP koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:
1. opłata, o której mowa w art. 67d ust. 3 UOPP,
2. zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez
wojewódzką komisję,
3. wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
Zryczałtowaną wysokość poszczególnych kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją określi, zgodnie
z art. 67l ust. 7 UOPP minister właściwy do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66513100

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21
Nazwa: Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3 UOPP,
w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęte zostaną koszty postępowania przed wojewódzką komisją, które zgodnie z art. 67l
ust. 3 pkt 2 UOPP poniesie podmiot leczniczy prowadzący Szpital w przypadku orzeczenia o zdarzeniu
medycznym.
Zgodnie z art. 67l ust. 5 UOPP koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:
1. opłata, o której mowa w art. 67d ust. 3 UOPP,
2. zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez
wojewódzką komisję,
3. wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
Zryczałtowaną wysokość poszczególnych kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją określi, zgodnie
z art. 67l ust. 7 UOPP minister właściwy do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66513100

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22
Nazwa: Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3 UOPP,
w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
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1) Krótki opis
Ubezpieczeniem objęte zostaną koszty postępowania przed wojewódzką komisją, które zgodnie z art. 67l
ust. 3 pkt 2 UOPP poniesie podmiot leczniczy prowadzący Szpital w przypadku orzeczenia o zdarzeniu
medycznym.
Zgodnie z art. 67l ust. 5 UOPP koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:
1. opłata, o której mowa w art. 67d ust. 3 UOPP,
2. zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez
wojewódzką komisję,
3. wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
Zryczałtowaną wysokość poszczególnych kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją określi, zgodnie
z art. 67l ust. 7 UOPP minister właściwy do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66513100

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23
Nazwa: Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3 UOPP,
w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęte zostaną koszty postępowania przed wojewódzką komisją, które zgodnie z art. 67l
ust. 3 pkt 2 UOPP poniesie podmiot leczniczy prowadzący Szpital w przypadku orzeczenia o zdarzeniu
medycznym.
Zgodnie z art. 67l ust. 5 UOPP koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:
1. opłata, o której mowa w art. 67d ust. 3 UOPP,
2. zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez
wojewódzką komisję,
3. wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
Zryczałtowaną wysokość poszczególnych kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją określi, zgodnie
z art. 67l ust. 7 UOPP minister właściwy do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66513100

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24
Nazwa: Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3 UOPP,
w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr
Władysława Biegańskiego w Chodzieży
1) Krótki opis
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Ubezpieczeniem objęte zostaną koszty postępowania przed wojewódzką komisją, które zgodnie z art. 67l
ust. 3 pkt 2 UOPP poniesie podmiot leczniczy prowadzący Szpital w przypadku orzeczenia o zdarzeniu
medycznym.
Zgodnie z art. 67l ust. 5 UOPP koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:
1. opłata, o której mowa w art. 67d ust. 3 UOPP,
2. zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez
wojewódzką komisję,
3. wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
Zryczałtowaną wysokość poszczególnych kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją określi, zgodnie
z art. 67l ust. 7 UOPP minister właściwy do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66513100

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25
Nazwa: Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3 UOPP,
w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży im. Profesora
Mieczysława Walczaka w Osiecznej
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęte zostaną koszty postępowania przed wojewódzką komisją, które zgodnie z art. 67l
ust. 3 pkt. 2 UOPP poniesie podmiot leczniczy prowadzący Szpital w przypadku orzeczenia o zdarzeniu
medycznym.
Zgodnie z art. 67l ust. 5 UOPP koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:
1. opłata, o której mowa w art. 67d ust. 3 UOPP,
2. zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez
wojewódzką komisję,
3. wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
Zryczałtowaną wysokość poszczególnych kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją określi, zgodnie
z art. 67l ust. 7 UOPP minister właściwy do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66513100

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26
Nazwa: Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3 UOPP,
w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w
Poznaniu
1) Krótki opis
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Ubezpieczeniem objęte zostaną koszty postępowania przed wojewódzką komisją, które zgodnie z art. 67l
ust. 3 pkt 2 UOPP poniesie podmiot leczniczy prowadzący Szpital w przypadku orzeczenia o zdarzeniu
medycznym.
Zgodnie z art. 67l ust. 5 UOPP koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:
1. opłata, o której mowa w art. 67d ust. 3 UOPP,
2. zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez
wojewódzką komisję,
3. wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
Zryczałtowaną wysokość poszczególnych kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją określi, zgodnie
z art. 67l ust. 7 UOPP minister właściwy do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66513100

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27
Nazwa: Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3 UOPP,
w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie
1) Krótki opis

Ubezpieczeniem objęte zostaną koszty postępowania przed wojewódzką komisją, które zgodnie z art. 67l
ust. 3 pkt 2 UOPP poniesie podmiot leczniczy prowadzący Szpital w przypadku orzeczenia o zdarzeniu
medycznym.
Zgodnie z art. 67l ust. 5 UOPP koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:
1. opłata, o której mowa w art. 67d ust. 3 UOPP,
2. zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez
wojewódzką komisję,
3. wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
Zryczałtowaną wysokość poszczególnych kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją określi, zgodnie
z art. 67l ust. 7 UOPP minister właściwy do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66513100

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28
Nazwa: Ubezpieczenie kosztów postępowania przed wojewódzką komisją, o których mowa w art. 67l ust. 3 UOPP,
w zakresie określonym w art. 67l ust. 5 UOPP, w wysokości określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 67l ust. 7 UOPP, które dotyczy Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
1) Krótki opis
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Ubezpieczeniem objęte zostaną koszty postępowania przed wojewódzką komisją, które zgodnie z art. 67l
ust. 3 pkt 2 UOPP poniesie podmiot leczniczy prowadzący Szpital w przypadku orzeczenia o zdarzeniu
medycznym.
Zgodnie z art. 67l ust. 5 UOPP koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:
1. opłata, o której mowa w art. 67d ust. 3 UOPP,
2. zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez
wojewódzką komisję,
3. wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
Zryczałtowaną wysokość poszczególnych kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją określi, zgodnie
z art. 67l ust. 7 UOPP minister właściwy do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66513100

3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości.
Kwota wadium wynosi:
— oferta na część 1 zamówienia: 700 PLN,
— oferta na część 2 zamówienia: 1 150 PLN,
— oferta na część 3 zamówienia: 650 PLN,
— oferta na część 4 zamówienia: 400 PLN,
— oferta na część 5 zamówienia: 1 700 PLN,
— oferta na część 6 zamówienia: 3 000 PLN,
— oferta na część 7 zamówienia: 400 PLN,
— oferta na część 8 zamówienia: 500 PLN,
— oferta na część 9 zamówienia: 400 PLN,
— oferta na część 10 zamówienia: 50 PLN,
— oferta na część 11 zamówienia: 200 PLN,
— oferta na część 12 zamówienia: 240 PLN,
— oferta na część 13 zamówienia: 4 000 PLN,
— oferta na część 14 zamówienia: 800 PLN,
— oferta na część 15 zamówienia: 5 000 PLN,
— oferta na część 16 zamówienia: 500 PLN,
— oferta na część 17 zamówienia: 1 200 PLN,
— oferta na część 18 zamówienia: 50 PLN,
— oferta na część 19 zamówienia: 50 PLN,
— oferta na część 20 zamówienia: 50 PLN,
— oferta na część 21 zamówienia: 50 PLN,
— oferta na część 22 zamówienia: 50 PLN,
— oferta na część 23 zamówienia: 50 PLN,
— oferta na część 24 zamówienia: 50 PLN,
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— oferta na część 25 zamówienia: 50 PLN,
— oferta na część 26 zamówienia: 50 PLN,
— oferta na część 27 zamówienia: 50 PLN,
— oferta na część 28 zamówienia: 50 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Określone w SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia
określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. w szczególności:
a) są uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów,
b) prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22.5.2003 roku o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku nr 124, poz. 1151), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem
niniejszego zamówienia,
Do Oferty powinny być dołączona następujące dokumenty:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
2. zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów
zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w
wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie
organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową
w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem
podstawy prawnej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo
składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju
wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do
reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia, nie spełnia z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na
podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, zgodnie z pkt. V SIWZ.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia
określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji
ekonomicznej i finansowej, tj.:
a)posiadają, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22.5.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień
30.6.2011 roku wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %,
b)posiadają, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22.5.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień
30.6.2011 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100 %.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia, nie spełnia z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na
podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, zgodnie z pkt. V SIWZ.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: są w stanie zapewnić bieżącą obsługę,
szybką reakcję w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację oraz dysponują odpowiednim zapleczem
personalnym - co najmniej jeden likwidator szkód majątkowych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia, nie spełnia z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na
podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, zgodnie z pkt. V SIWZ.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Ustawa z dnia
22.5.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku nr 124, poz. 1151 ze zm.).

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
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IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

19.12.2011 - 11:15

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 19.12.2011 - 11:30
Miejscowość:
Siedziba spółki „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 51, 61–734 Poznań, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Postępowanie prowadzone przez EIB SA, ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń, POLSKA, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000050455, działająca na podstawie udzielonego przez Pełnomocnika Zamawiających
„Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. pełnomocnictwa substytucyjnego do wykonywania w imieniu i na rzecz
Zamawiających wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia szpitali wielkopolskich dotyczące zdarzeń medycznych
w okresie od 1.1.2012 r. do 31.12.2012 r. o szacunkowej wartości przekraczającej równowartość kwoty 193
000,00 EUR, zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.
U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Umowy ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania zostaną zawarte i wykonane przy
udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB SA.
EIB SA – broker ubezpieczeniowy: Zezwolenie Ministra Finansów nr 502 z dnia 23.12.1994 r., potwierdzone
decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 23.6.1997 r.
Wykonawca wraz z Ofertą zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. oświadczenie w trybie art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV SIWZ (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ);
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, o których mowa w rozdziale IV SIWZ (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do
SIWZ).

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
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02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach
określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.11.2011

http://uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl

