Mysłakowice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Związku Gmin
Karkonoskich i Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich.
Numer ogłoszenia: 513010 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Karkonoskich , ul. Robotnicza 6, 58-533
Mysłakowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 7182415, 7183323, faks 75 7131089.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgk-karkonosze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności cywilnej Związku Gmin Karkonoskich i Zakładu Usług Komunalnych
Związku Gmin Karkonoskich..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje ubezpieczenie w zakresie: SEKCJA A - ubezpieczenie mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych SEKCJA B - ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku.
SEKCJA C - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych SEKCJA D ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń SEKCJA E - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności gospodarczej.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy Zamawiający informuje, że przewiduje
możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki,
jeżeli w chwili przeprowadzania procedury spełnione będą przesłanki art. 67 ust. 1
punkt 6) ustawy, tj. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1.1. posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności, a w szczególności
prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003
roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z
późn. zm.), działają w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń
Wzajemnych i posiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy
zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi
działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia; 2. Ocena
spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą
spełnia / nie spełnia wymagany warunek, w oparciu o informacje zawarte w
wymaganych dokumentach i oświadczeniach. 3. Zgodnie z art. 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. 3.1.W przypadku wspólnego ubiegania się
wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z nich oddzielnie nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy oraz musi
spełniać warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, a
także muszą spełniać łącznie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4



ustawy. 3.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, określonych w
art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę
następujących oświadczeń i dokumentów: 1.2. Oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 - 4
ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego
załącznik nr 2B do SIWZ; 2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie
dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia wymagany warunek, w
oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, określonych w
art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę
następujących oświadczeń i dokumentów: 1.2. Oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 - 4
ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego
załącznik nr 2B do SIWZ; 2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie
dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia wymagany warunek, w
oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, określonych w
art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę
następujących oświadczeń i dokumentów: 1.2. Oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 - 4
ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego
załącznik nr 2B do SIWZ; 2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie
dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia wymagany warunek, w
oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, określonych w art.
22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących
oświadczeń i dokumentów: 1.2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr

2B do SIWZ; 2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana
zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia wymagany warunek, w oparciu o
informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 koncesję, zezwolenie lub licencję



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia




aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:



1 - Cena - 80
2 - Warunki ochrony ubezpieczeniowej - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli: a.
wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego, b. zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w
trakcie wykonywania zamówienia, c. zmiany są korzystne dla Zamawiającego i wynikają z
okoliczności o charakterze obiektywnym, d. wystąpi konieczność zmiany strony umowy, z
powodu sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych, sukcesji z
mocy prawa. e. w danym rodzaju ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, nastąpi wzrost
lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia, f. w trakcie realizacji zamówienia
nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej w objętym zakresem
zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka. g. w trakcie realizacji zamówienia
nastąpi zmiana zakresu działalności Zamawiającego. h. nastąpi przedłużenie umowy o 12
miesięcy na pisemny wniosek Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.zuk.zgk-karkonosze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ADVISOR
Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Sp. z o.o. ul. Klonowica 13, 58-500 Jelenia Góra,
tel. 757533232, fax 757564127.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 28.12.2012 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego - Pałac Bukowiec ul.
Robotnicza 6 , 58-533 Mysłakowice , s

