
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Bielsk Podlaski: Usługa ubezpieczenia komunikacyjne go dla

Przedsi ębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

Numer ogłoszenia: 241451 - 2013; data zamieszczenia : 15.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski,

woj. podlaskie, tel. 085 7302923, 7302322, faks 085 7302322.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pkbielsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego dla

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zamówienie dotyczy następujących

rodzajów ubezpieczeń: 1. ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych

(OCPPM) 2. ubezpieczenie Auto Casco 3. ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadów kierowcy i

pasażerów (NNW) 4. ubezpieczenie Assistance (ASS) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia przez

Wykonawców ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: Załączniku nr 1

do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia - warunki ubezpieczenia..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust.1 pkt.6

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości 30 %. 2. Wykonawca, z którym zostanie podpisana

umowa w ramach zamówienia podstawowego, musi w zamówieniach uzupełniających stosować stawki nie

wyższe niż w zamówieniu podstawowym. Składka będzie przeliczana w systemie pro rata temporis za każdy

dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca nie będzie także stosował składek minimalnych. 3.

Zakres przewidywanych zamówień uzupełniających obejmuje w szczególności: objęcie ochroną nowo

nabytych pojazdów w okresie trwania umowy.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: prowadzi działalność

ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z

2003 roku Nr 124, poz. 1151 wraz z poź. zm.) w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem

zamówienia Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie

dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wymienionych w pkt. 6 ppkt. 1 SIWZ. Treść

załączonych dokumentów musi jednoznacznie wskazywać na fakt, iż Wykonawca spełnia

przedmiotowe warunki.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia warunków

udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie oświadczenia dołączonego do oferty

wymienionego w pkt. 6 ppkt. 1a SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że jest w stanie

zagwarantować sprawny i szybki proces bieżącej obsługi, likwidacji zgłaszanych szkód oraz dysponuje

odpowiednim zapleczem personalnym. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu

dokonywana będzie na podstawie oświadczenia dołączonego do oferty wymienionego w pkt. 6 ppkt.

1a SIWZ
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III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że jest w stanie

zagwarantować sprawny i szybki proces bieżącej obsługi, likwidacji zgłaszanych szkód oraz dysponuje

odpowiednim zapleczem personalnym. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu

dokonywana będzie na podstawie oświadczenia dołączonego do oferty wymienionego w pkt. 6 ppkt.

1a SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada, zgodnie

z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr

124, poz. 1151 wraz z poź. zm.), na dzień 31.12.2012 roku lub późniejszy wskaźnik pokrycia

marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%. Ocena spełnienia warunków udziału

w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie oświadczenia dołączonego do oferty

wymienionego w pkt. 6 ppkt. 1a SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:
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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;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. Poprawnie wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Oryginał lub

podpisaną i potwierdzoną formułą Za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa osoby/osób podpisujących

ofertę. 3. Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) - wymóg dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń, które są

przedmiotem postępowania, za wyjątkiem ubezpieczeń obowiązkowych.

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: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. a) Zmiany zostaną dokonane na pisemny wniosek

Zamawiającego. b) Zmiany mogą dotyczyć: rodzaju i zakresu ubezpieczenia jakie mogą wynikać ze zmian

obowiązujących przepisów prawnych i/lub istotnych z uwagi na charakter działalności Zmawiającego stosunków

umownych, które obligują go do zawarcia innego rodzaju ubezpieczenia niż przewidziane w umowie; rezygnacji

z zawartej umowy ubezpieczenia (polisy), zmiany obowiązującej stawki VAT; harmonogramu płatności i

wysokości poszczególnych rat składki. c) Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty

zostaną wprowadzone pisemnie w formie aneksów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pkbielsk.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Brokers Union Sp. z o.o., ul.

Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław; e-mail: a.giera@brokersunion.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  26.11.2013
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godzina 13:00, miejsce: Brokers Union Sp. z o.o., ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE TOWARZYSTWA

UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Wykonawcy, którzy działają w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

tzw. TUW nie będą wymagali wnoszenia przez Zamawiającego oraz jednostki podległe Zamawiającemu

dodatkowej składki, o której mowa w Art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr

11, poz. 66 z późn. zm.).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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