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Zapytanie ofertowe
(dotyczqce zamowienia o warto5ci nie przekraczajqcej wyrazonej w zlotych

rownowartoSci kwoty 30 000 euro) na:

Uslugi ubezpieczenia pojazdow sanitarnych

Podstawa prawna: zgodnie z arl. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01 .2004 r. - Prawo zamowieh publicznych,
ustawy tej nie stosuje sig w przypadku zamowiefr, ktorych wartosc wyrazona

w ztotych nie przekracza rownowa(osci kwoty 30 000 euro"

KOD CPV: 66510000-4 - Uslugi ubezpieczeniowe

1. Przedmiotem zam6wienia jest usluga ubezpieczenia pojazd6w sanitarnych.

Ubezpieczenie poiazd6w mechanicznvch w tvm:
Obowiqzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej posiadacza pojazdu
mechanicznego za szkody wyrzqdzone w zwiqzku z ruchem pojazdu,

U bezpieczenie autocasco,

Ubezpieczenie nastqpstw nieszczqSliwych wypadkow kierowcy i pasazerow.

Ubezpieczenie Assistance.

Szczeg6lowy opis przedmiotu zamowienia zawarly jest w zalqcznikach: nr 1.1 ,,Formularz
cenowy", 1.2 ,,Opis przedmiotu zamowienia", przy czym zalqcznik nr 1.3 okreSla ,,Zestawienie
pojazdow do ubezpieczenia" do niniejszego zapytania ofertowego.
Pozostale warunki zam6wienia okreSlone sE w zalqczniku nr 2 do zapylania ofertowego
(,,Wzor umowy').
Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwo6ci skladania ofert czq6ciowych.

Realizacia zamowienia.
Umowa zostanie zawarla bezpoSrednio po zakonczeniu niniejszego postqpowania z
terminem obowiqzywania 12 miesiqcy od daty jej zawarcia z dniem obowiqzywania od
13.10 2018 r. do 12.10.2019 r.

Forma i mieisce zlozenia ofertv.
Ofertg nalezy sporzqdzic zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiqcym zalqcznik nr '1

do niniejszego zapytania ofertowego oraz dolqczyc do niej wszystkie wymienione we wzorze
zalqczniki.

Oferte nalezv zlozvc:
- w formie pisemnej na adres: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, ul. Energetykow 46, 44-200 Rybnik,
Sekretariat Dyrektora w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piqtro, pok. 103,
wgodzinach urzqdowania, tj. od poniedzialku do piqtku w godz. 7.30 - 15.05 (decyduje data
dorqczenia).
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Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybnlku

44-200 Rybnik, ul. Energetykow 46

8. Termin zloienia ofertv:27.09.2018 r. do qodzinv 10.00 (decvduie data doreczenia do
siedzibv zamawiaiacego - w mieisce wskazane w punkcie 10).

L Oferta musi bv6 podpisana przez osobv uprawnione do reprezentowania wvkonawcv.

10. Spos6b obliczenia ceny ofefty:
1. Cena oferty musi obejmowac wszelkie koszty niezbqdne do zrealizowania przedmiotu

zamowienia wynikajqce wprost z za+qcznikow nr 1.1. (,,Formularz cenowy"), 1.2 (,,Opis
przedmiotu zamowienia"), 1.3 ,,Zestawienie pojazdow do ubezpieczenia" oraz wzoru
umowy i zlo2onej pzez wykonawcg oferty.

2. Cenq oferty jest kwota wpisana w punkcie 1 formularza oferty - cena brutto ti. skladka
laczna).

3. Cena wykazana w ofercie slu2y6 bgdzie do wyboru wykonawcy.
4. Nalezy zastosowa6 nastgpujqce zasady zaokrqglania. wartosc zaokrqgla sig do pelnych

groszy, przy czym koficowki ponizej 0,5 grosza pomija siq, a korlcowki 0,5 grosza
iwyzsze zaokrqgla siq do grosza.

5. Wykonawca, skladajqc ofertq, informuje zamawiajqcego, czy wybor oferty bqdzie
prowadzic do powstania u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwq
(rodzaj) towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bqdzie prowadzic do jego
powstania, oraz wskazujqc ich wartoSc bez kwoty podatku. Wskazanie w formularzu
cenowym wartoSci brutto (tj. z podatkiem VAT naliczonym wg instrukcji powyzej),
poczytuje siq jako informacjq, ze wybor oferty nie bqdzie prowadzic do powstania u za-
mawiajqcego obowiqzku podatkowego, w rozumieniu art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowiefi publicznych.

ll.Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do wyjasnienia i uzupelnienia
oferty lub uniewaznienia postqpowania bez podania przyczyny.

12. lnformacje w przedmiocie zamowienia bgdq zamieszczane na stronie internetowej szpitala:
www. szpital. rvbnik. pl.

13. Przy wyboze oferty najkorzystniejszej zamawiajqcy bqdzie siQ kierowal nastqpujqcym
kryterium:

1. w kryterium ,,cena"

- punktacja jest obliczana ze wzoru

100 %

l',
' \,
iA

I^),'l
(-.', Il.

cena naitaflszei oferty x 100 x 100%
cena danej oferty

ptzy czym cenq oferty jest kwota podana w punkcie 1 formularza ofertowego.

Wyniki wszystkich obliczefl dokonywanych w ww. kryteriach podlegajq zaokrqgleniu
do dwoch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrqglania liczb, tj.

jesli pierwsza (liczqc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5, to
ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie,
je6li pierwsza (liczqc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest wiqksza lub rowna 5, to
(niezaleznie od tego, co jest za niq) ostatniq pozostawionq cyfrq powiqksza siq o 1,

chyba ze taka dokladnoS6 nie pozwoli na zro2nicowanie lqcznej punktacji ofert.
W takim przypadku zaokrqglenie nastqpi do dalszej liczby miejsc po przecinku, chyba
ze dalsze zwiqkszanie dokladno5ci obliczei nie skutkuje zro2nicowaniem lqcznej
punktacji ofert.
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Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

44-200 Rybnik, ul, Energetykow 46

Za o'fertq najkorzystniejszq uznana zostanie oferta, ktora uzyska najwigkszq liczbg punktow
w ww. kryterium.

14. Z wykonawcE, klory zlo2yl najkorzystniejszq ofertq zostanie zawarta umowa - zgodna zwzo-
rem stanowiqcym zalqcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

15. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego - Jolanta Olszak (tel. 32 429 12 78), w
zakresie merytorycznym: Katarzyna Libura-Pisalska - broker ubezpieczeniowy, tel. 32 269 43
43, od poniedzialku do piqtku w godz. 9-14"

16. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z arl. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/464//E (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 204.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO",
a) Zamawiajqcy informuje, 2e"

1. administratorem danych osobowych jest SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetykow 46,
44-200 Rybnik;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku jest lnspektor
Ochrony Danych Osobowych, kontakt: iodo@szpital.rybnik.pl;

3. dane osobowe osoby, ktorej dane dotyczq, przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu wypelnienia obowiqzkow zwiqzanych z prowadzeniem niniejszego
postqpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego;

4. odbiorcami danych osobowych osoby, ktorej dane dotyczq, bqdq osoby lub podmioty,
ktorym udostqpniona zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 Ustawy;

5. dane osobowe osoby, ktorej dane dotyczq, bgdq przechowywane, zgodnie z afi..97 ust. 1

Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postqpowania o udzielenie zamowienia, a
jezeli czas truuania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
trurania umowy; a w przypadku zam6wien wspolfinansowanych ze srodkow UE przez okres.
o ktorym mowa w art. 125 ust.4lit. d) wzw.zart. 140 Rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 130312013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajqcego
wspolne przepisy dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu SpojnoSci, Europejskiego Funduszu
Rolnego na zecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i

Rybackiego oraz ustanawiajqce przepisy ogolne dotyczqce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu SpojnoSci i

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajqcego rczpotzqdzenie Rady
(WE) nr 1083/2006;

6. obowiqzek podania przez osobg, ktorej dane dotyczq, danych osobowych bezpo6rednio je1

dotyczqc'ych jest wymogiem ustawowym, zwiqzanym z udzialem w postqpowaniu o
udzieleni,= zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikaiq
z Ustawy;

7. w odnie:;ieniu do danych osobowych osoby, ktorej dane dotyczq, decyzje nie bedq
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. dane udcstqpnione ptzez osobg, kt6rej dane dotyczqnie bqdq podlegaly profilowaniu;

9. administrator danych nie ma zamiaru przekazywa6 danych osobowych do pahstwa trzeciego
lub organ izacji miqdzynarodowej;

l0.zamawialqcy doklada wszelkich staran, aby zapewnic wszelkie Srodki fizycznej, technicznej
iorganizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umySlnym
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Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Wojewodzki Szpital Spectalistyczny Nr 3 w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. Energetykow 46

zniszczeniem, przypadkowq utratq, zmianE, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostQpem, zgodnie ze wszystkimi obowiqzujqcymi przepisami.

b) osoba. ktorej dane dotyczE, posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych jej dotyczqcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkowa6 zmianq wyniku postqpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego ani zmianq postanowiei umowy w zakresie niezgodnym z ustawq
Pzp oraz nie moze naruszac integralnoSci protokolu oraz jego zalqcznikow.);

-na podstawie art. 18 RODO prawo Zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zasttzeieniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na waZne wzglqdy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 2e
przetwazanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO;

c) osobie, ktorej dane dotyczq nie przysluguje.

-wzwiqzkuzarl.lT ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie arl.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdy2 podstawq prawnq przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO"

ZalEczniki do zapvtania ofertowego:
1. Formularz oferty (wzor) wraz z dokumentacja projektowq

1.1 Formularz cenowy.
1.2 Opis przedmiotu zamowienia.
'1.3 Zestawienie pojazdow do ubezpieczenia.

2.\Nzor umowy.

I
II,L
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Zalqcznik nr 1 do zapytania ofertowego nr TAG-329-N5/583-2018

Formularz oferty
dla:

Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku

ul. Energetykow 46, 44-200 Rybnik

W imieniu:

Nazwa (firma) wykonawcy:

albo

lmiq i nazwisko wykonawcy:

Ad res zamieszkania wykonawcy
(doiyczy wykonawcow bgdEcych osobami flzycznymi) :

Adres siedziby wykonawcy (kod, miasto, ulica, nr).

Numer NIP i REGON wykonawcy:

Numer telefonu, faksu, adres e-mail:

Uwaoa; w pnvpadku skladania oferlv przez wvkonawc1w wspdlnie ubieqaiacvch sie o udzielenie zamOwienia nalezv podad powvzsze dane dla wszvstkich
Dodmiot,w koleino. kopiuiac oowvzsza tabele odpowiednia ilos' razv lub dzielac prawa czes1 iabeli na odpowiednta ilos' kolumn (dotvczv wvkonawcow
wvsteouiacvch iako konsorcium. spdlka cvwilna lub w innei formie).

zamowien ia o wartoSci n ie pzekraczajqcej wyrazonej w 30 000 euro) na:

(postqpowanie nr TAG-329-N5/583-201 8)

oferujemy realizacjg zamowienia okreSlonego wzalqczniku nr 1.'1, '1 .2oraz1.2-w pelniz niqzgodnego

1 " Zgodnie z wypelnionym zalqcznikiem nr 1 .1 (,,Formularz cenowf') do ninlejszej oferty
Cena tj, skladka lqcznie na okres od 13.10.2018r. do 12.10.2019r. wynosi:

Oferowana cena
brutto wzl (skladka lqcznie tj. kwota razem z kolumny 10

formularza cenoweqo wq. zal, 1.

Oferowany asortyment szczegolowo charakteryzuje zalqcznik nr 1,1 (,,Formulan cenowy'), 1.2 (,,Opis pzedmiotu
zamowienia") oraz 1.3 (,,Zestawienie pojazdow do ubezpieczenia").

OSwiadczamy, i2 zapoznaliSmy siq z warunkami zamowienia okre5lonymi w zapytaniu ofertowym i pzyjmujemy je bez

zastrzeleh, w tym oSwiadczamy, ze warunki umowy stanowiqce zalqcznik do zapytania ofertowego zostaly pzez nas

zaakceptowane i zobowiqzujemy siq w pzypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych

waru n kach w m iejscu i te rm i n ie wyzn aczo nym przez zamawiajqcego.

OSwiadczamy, i2 uw a2amy sig za zwiqzanych n i n iejszq ofe rtq pzez okres 30 d n i.

Wszelkq korespondencjg w sprawie niniejszego postqpowania prosimy kierowac na adres i faks podany w naglowku

formulaza oferty.

Wykonawca o6wiadcza, 2e bez pisemnej zgody Zamawiajqcego nie powiezy podwykonawcom wykonania zadnej czqSci

niniejszego zamowien ia.

Uwaqa: poniZszv punkt naleZv wvpelnic tvlko w przvpadku powstania u zamawiaiaceqo obowiEzku podatkoweqo.

lnformacja wykonawcy wymagana art. 91 ust. 3 lit. a ustawy - Prawo zamowien publicznych:

2

2

4,
A

o.

.iti
i-*

nawiqzujqc do zapytania ofertowego

usluqi u ieczenia poiazd6w sanitarnych
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8. OSwiadczam, ze wypelnilem obowiqzki informacyjne pzewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozpozqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku
zpzetwazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46AiVE - ogolne rozpozqdzenie o ochronie danych - R0D0 (Dz,Uz. UE L 119204.05.2016, str. 1) wobec osob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezpo6rednio lub poSrednio pozyskalem w celu ubiegania siq o udzielenie
zam6wienia publicznego w niniejszym postqpowaniu.*

Zalqcznikami do niniejszego formulaza sE:

Komplet zalqcznikow stanowiqcych charakterystykQ oferty oraz podstawq wyliczenia ceny ofe(owej, tj.:
1 ,1 . Formulaz cenowy (wg wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 'l .1 ).

1.2 Opis pzedmiotu zamowienia (wg zalqcznika nr 1.2).

1.3. Zestawienie pojazdow do ubezpieczenia (wg zalqcznika nr'1.3).

Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, je2eli odrqbne pzepisy wymaga1q wpisu do relestru lub

ewidencli, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wvstawionv nie wczeSniei ni2 6 miesiecv paed uptywem wv2er
podaneoo terminu rozpoczqcia neqociacii.

W pzypadku wykonawc6w wspolnie ubiegajqcy sig o udzielenie zamowienia; pelnomocnictwo do reprezentowania ich w postqpowaniu o udzielenie zamowienia albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. *

dnia

- niepotzebnie skreslic

(podprsy i pieczqcie os6b upowa2nionych

do reprezentowania wykonawcy)

I'
I

,{l
Jli
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Zalqczniknr 1.2

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia - ubezpieczenie dw6ch nowo --t
zakupionych

I

Ubezpieczenie poiazd6w mechanicznvch w tym:

Obowiqzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej posiadacza pojazdu
mechanicznego za szkody wyrzqdzone w zwiqzku z ruchem pojazdu.

U bezpieczenie autocasco.

Ubezpieczenie nastqpstw nieszczqSliwych wypadkow kierowcy i pasazerow

U bezpieczen ie Assistance

2

J

4

'1. Obowiqzkowe ubezpieczenie odpowiedzialno6ci cywilnej posiadaczy pojazd6w
mechanicznych za szkody powstate w zwiqzku z ruchem posiadanych pojazd6w.

1.'1. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wskazane w zalqczniku nr 1.3

1.2" Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialnoSc cywilna posiadaczy pojazdow mechanicznych za
szkody powstale w zwiEzku z ruchem posiadanych pojazdow zgodnie z ustawq z 22 maja
2003r. o ubezpieczeniach obowiqzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczen Komunikacyjnych ( Dz.U. Nr 124 z 2003r., poz. 1152
z po2niejszym i zmiana m i )

1.3. Suma gwarancyjna:
,/ 5.000.000 Euro w przypadku szkod na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia,

kt6rego skutki sq objqte ubezpieczeniem, bez wzglqdu na liczbq poszkodowanych
,/ 1.000.000 Euro w przypadku szkod w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia,

ktorego skutki sq objqte ubezpieczeniem, bez wzglqdu na liczbq poszkodowanych.

1.4. Klauzule dodatkowe: E09, E15, E17 A
Ubezpieczenie autocasco.
2"1. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wskazane w zalqczniku 1.3 wraz z zabudowq
2.2"Zakres ubezpieczenia: Zamawiajqcy wymaga objqcia ochronq ubezpieczeniowq szkod

polegajqcych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego pojazdu oraz jego
wyposazenia i zabudowy na skutek naglego, nieprzewidzianego i niezaleznego od woli
Zamawiajqcego zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje rownieZ koszty wykonania
napisow i oznakowania pojazdow medycznych po zdarzeniu objgtym ochronq
ubezpieczeniowq zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

Ochrona ubezpieczeniowa nie moze wylqczae zdarzeh powstalych w wyniku.

2.2.1 .zderzenia siq pojazdow,

2.2.2.zderzenia siq pojazdu z osobami, zwierzqtami lub przedmiotami itp. ,

2.2.3.uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,

2.2.4.uszkodzen ia pojazdu przez zwierzqta.

2.2.5.po2aru, wybuchu, powodzi, zatopienia oraz naglego dzialania innych zywiolow,
niezaleznie od miejsca ich powstania,

2.2.6.naglego dzialania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnqtrz pojazdu,

2.2.7.uszkodzenia lub zanieczyszczenie wnqtrza pojazdu przez osobq, ktorej przewoz do
najblizszego szpitala w celu udzielenia jej natychmiastowej pomocy byt niezbgdny.

2.2.8 -ulraty lu b zniszczenia kluczykow

2.2.9.uszkodzenie pojazdu, w nastgpstwie jego zabrania w celu krotkotrwatego uZycra lub
kradzieZy

2.2.10. wlqczenie odpowiedzialnoSci za zassanie wody przez silnik pojazdu.

2.3. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej. Teren RP.

2.4. Dodatkowe postanowienia:
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2.4.1.zniesienie amortyzacji czq5ci - w przypadku szkod czqSciowych nie bgdzie miato
zastosowania potrqcanie zuZycia eksploatacyjnego czqSci zamiennych zakwalifikowanych
do wymiany,

2.4.2.brak udziatow wlasnych w pierwszej i kolejnych szkodach w okresie ubezpieczenia

2.4.3.brak udzialow wlasnych i wylqczefi odpowiedzialnoSci zwiqzanych z naruszeniem
przepisow Prawo o Ruchu Drogowym (nie dotyczy sytuacji gdy zostanie stwrerdzone, ze
kierujqcy pojazdem znajdowal siq pod wplywem alkoholu lub innych Srodkow
odurzajqcych w mySl przepisow o przeciwdzialaniu narkomanii

2.4.4.brak udzialow wlasnych z uwagi na wiek kierujqcego pojazdem i okres posiadania przez
niego prawa 1azdy,

2.4.5.likwidacja szkod w formie bezgotowkowej w wybranym senruisie naprawczym, bqdz wg
kosztorysu systemu Audatex - do wyboru przez Zamawiajqcego,

2.4.6.brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie - suma ubezpieczenia pojazdu nie
podlega pomniejszeniu o wyplacone odszkodowanla

2.4.7.slala suma ubezpieczenia pojazdu w okresie ubezpieczenia.

2.4.8.Wykonawca odstqpuje od wymogu dokonywania oglqdzin pojazdu w przypadku

/ Pojazdow fabrycznie nowych
/ Pojazdow uzywanych posiadaiqcych wazne ubezpieczenie AC i zgloszonych do

ubezpieczenia nie po2niej ni2 w ostatnim dniu obowiqzywania ochrony
ubezpieczeniowej

2.4.9.Wykonawca uznaje dotychczasowe zabezpieczenia przeciwkradzieZowe za
wystarczajqce w przypadku pojazdow posiadajqcych wazne ubezpieczenie AC i

zgloszonych do ubezpieczenia nie po2niej niz w ostatnim dniu obowiqzywania ochrony
ubezpieczeniowej - dla pojazdow o wartoSci do 200.000 PLN.

2.5. Suma ubezpieczenia: zgodnie zzalqcznikiem 1.3 Suma ubezpieczenia odpowiada wartoSci
pojazdu z faktury zakupu z podatkiem VAT z uwzglqdnieniem wartoSci zabudowy.

2.6. Udzial wlasny, franszyza redukcyjna: Brak

2.7. Franszyza integralna: maksymalnie 500 zl

2.8. Klauzule dodatkowe: E04, E09, E14, E15, E16, E17A, El9, E33, E47,E49

3. Ubezpieczenie nastgpstw nieszczg6liwych wypadk6w kierowcy i pasa2er6w

3.1 . Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia sE nastgpstwa
nieszczgSliwych wypadk6w Kierowcy pojazdu i PasaZerow, powstale w zwiqzku z ruchem
ubezpieczonego pojazdu, polegajqce na uszkodzeniu ciala lub rozstrolu zdrowia, powodulqce
uszczerbek na zdrowiu lub Smierc. Ubezpieczeniem objqte sE takZe nastqpstwa
nieszczqSllwych wypadk6w zaistniatych podczas:

3.1 .1 .wsiadania i wysiadania z pojazdu,

3.1.2.zaladunku i rozladunku pojazdu,

3.1 .3.zalrzymania i postoju w podrozy

3.2. Ubezpieczenie NNW obejmuje nastgpujqce Swiadczenia:

3.2.1 .Smierc ubezpieczonego - 100% sumy ubezpieczenia

3"2.2.trwaly uszczerbek na zdrowiu - do 100% sumy ubezpieczenia

3.2.3. zwrot kosztow leczenia - do 10% sumy ubezpieczenia

3.3 Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej: Teren RP

3 "4. Wykaz pojazd6w zawiera zafiqcznik 1.3

3.5. Suma ubezpieczenia: 10.000 PLN na jedno miejsce w pojezdzielpasaZera

3.6. Udzial wlasny, franszyza redukcyjna, franszyza integralna: brak

3.T Klauzule brokerskie: E09, E15, E16, E174,

4. Ubezpieczenie Assistance
4.1. Przedmiot ubezpieczenia: pokrycie kosztow udzielenia pomocy

Iti
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4.2. Zakres ubezpieczenia: obejmuje koszty holowania pojazdu w przypadku wypadku lub awarii
oraz koszty naprawy ubezpieczonego pojazdu w przypadku awarii.

Zakres ubezpieczenia obejmuje rowniez pomoc w takich przypadkach, jak: rozladowanie
akumulatora, brak powietrza w oponach, uszkodzenie kluczy lub innych urzqdzen sluzqcych
do uruchomienia pojazdu.

4.3. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej: TEREN RP

4.4. Dodatkowe postanowienia:

4.4.1,nie ma zastosowania franszyza kilometrowa okreSlajqca odlegloSi zdarzenia od siedziby
Zamawiajqcego

4.4.2. holowanie odbywa siq do miejsca wskazanego przez Zamawiajqcego na odlegloSc nie
wiqkszq niz 100 km dla kazdego zdarzenia od mrejsca zdarzenia.

4.5. Wykaz pojazd6w zawiera zalqcznik 1.3

4.6. Suma ubezpieczenia: 10.000 PLN

4.7 . U dzial wlasny, f ranszyza red u kcyj na, transzyza i nteg ral na : Bra k

4.8. Klauzule brokerskie: E09, E15, E16, E174

!nformacje og6lne - dodatkowe:
5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zalqcznikiem majq zastosowanie ogolne warunki

Wykonawcy dotyczqce poszczegolnych rodzajow ubezpieczen

5.2. Okres ubezpieczenia: 13.10.2018 r.- 12.10.2019 r.

5.3. Skladka roczna platna jednorazowo w terminie do 30 dni od poczqtku okresu
ubezpieczenia"

5.4. W postqpowaniu zamawiajqcy korzysta z licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego
dziatajqcego pod nazwq ENT BROKER Katarzyna Libura-Pisalska, z siedzibq w Sosnowcu
przy ul. Gdahskiej 5, posiadajqcego zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego i

Funduszy Emerytalnych na prowadzenie dzialalnoSci brokerskiej nr 1377105. Umowa
ubezpieczenia zostanie zawarla przy udziale wymienionego brokera ubezpieczeniowego i

bgdzie wykonywanaza jego poSrednictwem przez caly okres tnvania umowy

5.5. Opis przedmiotu zamowienia stanowi autorski program brokera wskazanego w SIWZ

6. Tre56 klauzul brokerskich

E 04 - Klauzula zwolnienia z obowiqzku zwrotu odszkodowania
W razie odzyskania utraconego ubezpieczonego przedmiotu Ubezpieczajqcy nie jest obowiqzany do
zwrotu otrzymanego odszkodowania w sytuacji, gdy dokonal ju2 zakupu nowego przedmiotu w
miejsce utraconego. W takiej sytuacji obowiqzany jest on do niezwlocznego przeniesienia wlasnoSci
odzyskanego przedmiotu na Ubezpleczyciela.

E 09 - Klauzula rozliczenia skladki
Wszelkie platnosci powstale na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikajqce w szczegolnoSci z
konieczno6ci doptat skladek, zwrotu skladek oraz innych rozliczefr) dokonywane bgdq w systemte pro
rala za ka2dy dzien ochrony ubezpieczeniowej, przyjmujEc za rok 365 dni.

E 14 - Klauzula zglaszania szk6d
W kazdym przypadku okreSlania w og6lnych lub szczeg6lnych warunkach ubezpieczenia terminu na
zgloszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mowiqcy o tym terminie zostanie rczszezony o zapis

,,Okreslony w stosownych OWU termin zgloszenia szkody automatycznie przedtu2a siq do pienvszego
dnia roboczego, jaki nastqpuje po terminie okreSlonym w OWU."

E 15 - Klauzula platno6ci skladki lub rat skladki
I OdpowiedzialnoSc Ubezpieczyciela rozpoczyna sig od godziny 0.00 dnia wskazanego w umowie,

jako poczqtek okresu ubezpieczenia, zzaslrzeZeniem postanowien ust. 2-5.

2. Niezaplacenie skladki lub jej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela uprawnia go do
odstqpienia od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim, co najmniej
dwukrotnym wezwaniu UbezpieczajEcego na piSmie do zaplaty zaleglej kwoty, w odstqpie nie
krotszym ni2 14 dni kalendarzowych.
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3. Odstqpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa Zqdania zaptaty
sktadki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w ktorym udzielal ochrony ubezpieczeniowej.

4. Je2eli zaplata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za
zaplatq uwaza siq chwilq zloZenia zlecenia zaplaty w banku lub w urzqdzie pocztowym na
wlaSciwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, Ze na rachunku ubezpieczajEcego
znajdowala sig odpowiednia ilosc Srodkow.

5. W razie wyznaczenia terminu zaplaly sktadki lub raty skladki przed poczqtkiem okresu
ubezpieczenia, do skutkow opo2nienia w zaplacie maJq odpowlednie zastosowanie postanowienia
ust. 1-4.

E 16 - Klauzula ratalna
W przypadku rozlozenia platnoSci skladki na raty, z chwilq uznania przezUbezpieczyciela roszczenia
z tytulu szkody objqtej ubezpieczeniem, Ubezpieczajqcy nie moze zostac zobowiqzany do
uregulowania pozostalej do zaplacenia czqSci skladki w terminach i na warunkach innych, ni2
okre6lone w umowie ubezpieczenia. JednoczeSnie z wyplaconego odszkodowania nie zostanie
potrqcona kwota odpowiadajqca wysokoSci nieoplaconych rat skladki.

E'17 A- Klauzula warunk6w i taryf
W przypadku zakupienia w okresie ubezpieczenia nowego polazdu zostanie on automatycznie objgty
ochronq ubezpieczeniowq z zastosowaniem warunkow umowy oraz laryfy skladek obowiqzujqcych w
stosunku do umowy pienvotnej, chyba, ze nowe warunki lub taryfy sE korzystniejsze dla
Ubezpieczajqcego pod warunkiem jego zgloszenia do ubezpieczenia najpozniej w dniu rejestracji.

W innym przypadku pojazd zostanie objgty ochronq ubezpieczeniowq od dnia zgloszenia.

E 19 - Klauzula odstqpienia od zasady proporcji (Lee-way)

Na podstawie niniejszej klauzuli odstgpuje siq od stosowania zasady okreSlonej w stosownych OWU
(zasada proporcji w przypadku niedoubezpieczenia), o ile stopieh niedoubezpieczenia na dzien
powstania szkody nie przekracza 20o/o.

E 33 - Klauzula VAT

WysokoSc sum ubezpieczenia mienia uwzglqdnia podatek od towarow i ustug (VAT); odszkodowania
za zniszczone lub uszkodzone mienie winny byc wyplacone z uwzglgdnieniem tego podatku, wg cen
brutto.

E - 47 Klauzula terminu oglgdzin
Wykonawca dokonuje oglqdzin w ciqgu 2 dni roboczych od zgloszenia szkody w przypadku powstania
szkody, ktorej usunigcie jest niezbqdne do normalnego funkcjonowania Zamawiajqcego

Niedotrzymanie tego terminu upowaznia Zamawiajqcego do samodzielnego sporzqdzenia protokotu
(w tym dokumentacji fotograficznej) i przystqpienia do naprawy"

Ocenq technicznq wykonawca przekaZe do Zamawiajqcego najpo2niej w dniu nastqpnym po
dokonaniu oglqdzin"

W przypadku zajscia szkod innego rodzaju, Wykonawca zobowiqzuje siq do dokonania oglqdzin w
terminie nie dluZszym niz 3 dni robocze od chwilizgloszenia szkody.

E 49 - klauzula badafi technicznych
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala siq, ze zaklad ubezpieczeh przyjmuje odpowiedzialnoS6 za
szkody powstate w pojazdach, ktore nie posiadajq waZnych badan technicznych, pod warunkiem, ze
stan techniczny pojazdu nie mial wplywu na powstanie i rozmiar szkody.

il*1
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WZOR

UMOWA nr.......

zawarta w dniu .. roku pomigdzy.

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej Wojew6dzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w
Rybniku z siedzibq. 44-200 Rybnik, ul. Energetykow 46, zarejestrowanym w Sqdzie Rejonowym w Gliwicach, X
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, numer KRS 0000067701, NIP: 642-25-85-351. Regon:
272780323,
reprezentowanym przez :

... ..zwanym dale.1 Zamawiajqcym,
a

.. ....z siedzibq ... . . ....wpisanq w:
. CE|DG,
r Krajowym Rejestrze Sqdowym w Sqdzie Rejonowym

w . ... . pod nr KRS...
NIP... ......, Regon
reprezentowanqprzez'... .., zwanym dalejWykonawcq.
- - niepotrzebne skreSlii

W przypadku udzielenia zam6wienia wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali siq o jego udzielenie, powy2ej zostanq wpisane
dane wszystkich tych wykonawc6w oraz dane ich pelnomocnika do zawarcia umowy, a powyZsze zapisy zostanq uzupelnione o

nastqpujqce:
l Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy sig o udzielenie zamowienia publicznego, ktorym udzielono niniejszego zamowienia

ponoszq solidamq odpowiedzialnoSc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy - o
ile pnewidziano wniesienie zabezpieczenia

2. Pelnomocnik Konsorcjum oSwiadcza, 2e posiada wa2ne petnomocnictwo do zaciqgania zobowiqzart w imieniu wszystkich
wykonawc6w realizujqcych wspolnie umowg.

Umowa zawarla w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego (nr sprawy zgodny z numerem
umowy) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zam6wien publicznych.

s1.
'1. Wykonawca zobowiqzuje siq wykonac przedmiot postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego

w postaci uslugi ubezpieczenia pojazdow za kwotq brutto ... zl (wg oferty z dnia
r.)

2" Zakres i warunki ubezpieczenia okreSla zalqczniki nr 1.2 (,,Opis przedmiotu ubezpieczenia")
izalqcznik nr 1.1 (,,Formularz cenowy") do niniejszej umowy, zalqcznik nr 1.3 (,,Zestawienie pojazdow
do ubezpieczenia").

a. Przedmiot zam6wienia opisany w zalqczniku 1.2 do niniejszej umowy oparty zostal na autorskim
programie broker i klauzulach brokerskich.

b. Ogolne warunki ubezpieczenia zalqczone do oferty (zalqcznik nr 1 do umowy), na podstawie ktorych
zostanA zawarte umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowe - za+qcznik nr 2 do umowy)
stanowiE integralnq czQS6 niniejszej umowy i obowiqzujE Wzez caly okres jej truuania.

3. We wszystkich sprawach zwiEzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia publicznego wykonawca
kontaktowac siq bqdzie bezpoSrednio z osobami wyznaczonymi przez zamawiajqcego

4, Nadzor nad prawidlowq realizacjE umowy bqdzie sprawowal broker ubezpieczeniowy. Katarzyna
Libura-Pisalska ( ENT Broker).

s2
1. Zamawiajqcy zobowiqzuje siq do uiszczenia skladki ubezpieczeniowej wynikajqcej

zFormularza cenowego stanowiqcego zalqcznik nr 1.1 do niniejszej umowy i wystawionych polis
ubezpieczeniowych stanowiqcych zalqcznik nr 2 do umowy w kwocie zl (slownie.

.... 00/100) na konto wykonawcy ....... w terminie do 30
dni od poczqtku okresu ubezpieczenia danego pojazdu (termin oplaty skladki wskazany w polisie).
2. Wykonawca nie bqdzie 2qdal zadnych dodatkowych oplat z tytulu swiadczonych uslug.
3. Ograniczenie zakresu dzialalnoSci zamawiajqcego w toku obowiqzywania niniejszej umowy jest

uprawnieniem zamawiajqcego i nie rodzi ze strony wykonawcy zadnych roszczen, w szczegolno6ci
odszkodowawczych

4. Wykonawca zobowiqzuje siq wystawic polisy ubezpieczeniowe potwierdzajqce zawarcie
poszczegolnych ubezpieczen odrqbnie na kazdy 12 miesigczny okres ubezpieczenia

;44
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s3
Niniejsza umowa obowiqzuje w okresie 12 miesigcy, tj. od 13.'10.2018 r. do 12.10.2019 r. (do godz.
24.00).

s4
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powodulqce),2e wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mo2na bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy mo2e zagrozic istotnemu interesowi bezpieczeristwa paristwa
lub bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajqcy mohe odstqpi6 od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziqcia wiadomo6ci o tych okoliczno6ciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca mo2e 2qdac wylqcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czq6ci umowy.

s5
1. Zmiana postanowiefi zawartych w umowie moze nastqpic zazgodq obu stron wyrazonq na pismie

pod rygorem niewa2no6ci takiej zmiany z zaslrze2eniem ar1.. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh
publicznych.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre6ci niniejszej umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznoSci.

3. Zamawiajqcy przewiduje mozliwoSc wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do treSci oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
a. likwidacji Srodka trwalego - zmiana nie wymaga sporzqdzenia aneksu do niniejszej umowy,

a jedynie aneksu do polis(y) ubezpieczenia (owych),
b. zmiany skladki w przypadku zmiany warto6ci pojazdow zamawiajqcego przy zachowaniu
dotychczasowych stawek - zmiana nie wymaga sporzqdzenia aneksu do niniejszej umowy,

a jedynie aneksu do polis(y) ubezpieczenia (owych),
c. zmiany sposobu reprezentacji lub siedziby zamawiajqcego i wykonawcy, w tym siedziby

jednostek organizacyjnych,
d" zmiany organizacyjnej zamawiajqcego istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
e. korzystnej dla zamawiajqcego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikajqcej ze zmian OWU

wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul bez dodatkowej zwyzki sktadki
f. zmiany zakresu ubezpieczenia wynikajqcej ze zmian przepisow prawa

4. W przypadku zmian wysoko6ci minimalnego wynagrodzenia za pruce albo wysokoSci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pa2dziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko5ci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne, je2eli zmiany te bqdq mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg,
nie wcze6niej ni2 z dniem wej6cia w zycie przepis6w, z ktorych wynikajq w/w zmiany,
wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany tych kosztow.

5. Ka2dorazowo pzed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. powyzej,
Wykonawca jest obowiqzany przedstawid Zamawiajqcemu na pi6mie wplyw zmiany na koszty
wykonania zam6wienia oruz propozycjq nowego wynagrodzenia.

6. Zmiana wynagrodzenia nastqpuje w formie aneksu do umowy.

s6
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, zgodnie z afi..54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o dzialalnoSci leczniczej, 2e czynnoSc prawna majqca na celu zmiang wierzyciela samodzielnego
publicznego zakladu opieki zdrowotnej mo2e nastqpic po wyrazeniu zgody przez podmiot tworzqcy.
CzynnoSc prawna dokonana bezzgody, o ktorej mowa powyzej, jest niewazna.

2. Wykonawca zobowiqzuje siq i przyjmuje do wiadomoSci, co nastqpuje:
a. zaplata za Swiadczenia wykonane zgodnie z umowE nastqpi tylko i wylqcznie pzez
zamawiajqcego bezpoSrednio na rzecz wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek
wykonawcy;
b. umorzenie dlugu zamawiajqcego do wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na
rzecz innych podmiotow niz bezpo6rednio na rzecz Wykonawcy, moZe nastqpic wylqcznie za
poprzedzajqcq to uregulowanie zgodq zamawialqcego wyraZonq w formie pisemnej pod rygorem
bezskutecznoSci.

s7
1. Wykonawca o6wiadcza (wg oferty), ze powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujqcej czq6ci

zamowienia.*
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2. Zamawiajqcy dopuszcza wprowadzenie lub zmianq podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia
pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaZe spelnianie warunkow udzialu w postEpowanru
w zakresie nie mniejszym ni2 wskazany na etapie postqpowania o udzielenie zamowienia publi-
cznego, dotychczasowy podwykonawca" Zamawialqcy moze Zqdac okazania umowy z podwykonaw-
cq.

3" Wykonawca ponosi wobec Zamawialqcego pelnE odpowiedzialnoic za prace, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow, w szczeg6lnoSci zgodnie z tre5ciq ar1.. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu
cywilnego^

*W przypadku zadeklarowania w ofercie, 2e Wykonawca nie powierzy podwykonawcom Zadnej czqSci
zam6wienia - w ust. 1 wpisuje siq: ,,NIE DOTYCZY"^

s8
1. Warunki okreSlone w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, ofercie wykonawcy otaz w

niniejszej umowie majq pieruuszehstwo przed zapisami ogolnych warunkow ubezpieczenia.
2. \N przypadku rozbiezno6ci miqdzy warunkami, jakie wynikajq z ww. dokumentow, majq zastosowanie

te zapisy, kt6re sq korzystne dla zamawiajqcego
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowE zastosowanie majq pzepisy Kodeksu cywilnego

oraz pzepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowiei publicznych oraz ustawy z 11

wrze6nia 2015r" o dzialalnoSci ubezpieczeniowej wrazz aktami wykonawczymi

ss
1. Strony deklarujq wolq polubownego zalatwienia wszelkich ewentualnych spor6w wyniklych w toku

realizacji niniejszel umowy.
2^ W przypadku braku porozumienia w terminie do 45 dni wszelkie spory wynikle

z niniejszej umowy rozstrzygane bqdq przez sqd wla6ciwy dla siedziby zamawiajqcego.

s10
Realizacja i wykonanie umowy odbywac siq bqdzie przy udziale brokera ubezpieczeniowego ENT
BROKER Katarzyna Libura-Pisalska, licencja 1377l05,przez caly okres truyania niniejszej umowy.

s 11

lntegralnq czqSciq umowy jest oferta wykonawcy, specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z
zalqcznikami, polisy ubezpieczeniowe wystawione pzez wykonawcq oraz ogole warunki ubezpieczenia.

s12
JeSli jedno lub wiqcej postanowieri niniejszej umowy zostanie uniewaznione przez wlaSciwy organ
lub sqd, nie bqdzie mialo to wplywu na waznoSc innych postanowiei. W takim przypadku niewa2ne
postanowienia zastqpione zostanq uzgodnionymi peez strony postanowieniami odbiega.lqcymi
w najmniejszym stopniu od pienruotnych.

s 13
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie zarl. 13 ust. l i2rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46A//E
(ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119204.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",

a) Zamawiajqcy informuje, 2e.
administratorem danych osobowych jest SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetykow 46,
44-200 Rybnik;
inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku jest lnspektor
Ochrony Danych Osobowych, kontakt: iodo@szpital.rybnik.pl;
dane osobowe osoby, ktorej dane dotyczq, przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu wypelnienia obowiqzkow zwiqzanych z prowadzeniem niniejszego postqpowania
o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami danych osobowych osoby, ktorej dane dotyczq, bgdq osoby lub podmioty, ktorym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
Ustawy;

{.},
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1.

2.

dane osobowe osoby, ktorej dane dotyczq, bqdq przechowywane, zgodnie z ar1.. 97 ust. 1

Ustawy, pzez okres 4lat od dnia zakonczenia postqpowania o udzielenie zamowienia, a je2eli
czas trwania umowy przekracza 4lala, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy; a w Wzypadku zamowiei wspolfinansowanych ze Srodkow UE przez okres, o ktorym
mowawart. 125 ust.4lit. d)wzw. zarl' 140 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego iRady
(UE) NR 130312013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajEcego wsp6lne przepisy dotyczqce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego,
Funduszu Spojno6ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego orcz ustanawiajqce przepisy ogolne
dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego, Funduszu Spojno6ci i Europejskiego Funduszu Morskiego iRybackiego oraz
uchylajqceg o rczpotzEdzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
obowiqzek podania ptzez osobQ, kt6rej dane dotyczq, danych osobowych bezpo6rednio je1

dotyczqcych jest wymogiem ustawowym, zwiqzanym z udzialem w postQpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okre6lonych danych wynikajq z Ustawy;
w odniesieniu do danych osobowych osoby, kt6rej dane dotyczq, decyzje nie bedq
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
dane udostqpnione przez osobq, ktorej dane dotyczqnie bgdq podlegaly profilowaniu:
administrator danych nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego
lub organizacj i migdzynarodowej ;

zamawiajqcy doklada wszelkich staran, aby zapewnic wszelkie Srodki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy6lnym
zniszczeniem, przypadkowq utratq, zmianq, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostqpem, zgod n ie ze wszystkim i obowiq zujqcy mi przepisa m i.

b) osoba, ktorej dane dotyczq, posiada:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych jej dotyczqcych,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie

z prawa do sprostowania nie mo2e skutkowac zmianq wyniku postqpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego ani zmianq postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie moZe naruszac integralnoSci protokolu oraz jego zalqcznikow.)',
na podstawie art. 18 RODO prawo Zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych zzaslrze2eniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust.2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na waZne wzglqdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
p a n stw a czlo n kow skieg o) ;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, ze
przelwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO;

c) osobie, ktorej dane dotyczq nie przysluguje:
w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie aft. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdy2 podstawq prawnq przetwarzaniajej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

s14
Zalqczniki do niniejszej umowy oraz specyfikacja istotnych warunkow zamowienia i ofefta Wykonawcy,
stanowiq jej integralne czgSci.
Umowg sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dta
zamawiajqcego iwykonawcy; broker parafuje umowQ po stronie zamawiajqcego.

Zalacznlki do umory (zqodne z zalacznikami do ofeftv\'.
1 Ogolne warunki ubezpieczenia
1,1 " Formularzem cenowy
1 2. Opis przedmiotu zam6wienia
1,3 Zestawienie pojazd6w do ubezpieczenia
2. Polisy ubezpieczeniowe
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