Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.miastko.pl; bip.miastko.pl

Miastko: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy
Miastko i jej jednostek organizacyjnych o wartości szacunkowej zamówienia
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 EURO na okres
36 m-cy.
Numer ogłoszenia: 25517 - 2015; data zamieszczenia: 25.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj.
pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie
mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych o
wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 207.000 EURO na okres 36 m-cy..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w
zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; ubezpieczenie mienia od
kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji; ubezpieczenie szyb od stłuczenia i
rozbicia;ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej;ubezpieczenie NNW osób skierowanych do robót publicznych,
prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, osób skierowanych do
prac decyzją sądu, wolontariuszy oraz gońców;ubezpieczenia komunikacyjne. Wartość
zamówienia nie przekracza kwoty 207.000 EURO.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówień co zamówienie podstawowe, do wysokości nie przekraczającej 50%
wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) 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.2) ZALICZKI
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
Przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania stosownych uprawnień do
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających
wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego
przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający uzna, że wykonawca
spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania
działalności, jeżeli przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z
przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument
potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w
zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia wymaganego
warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części VIII SIWZ i
odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu, które wykonawcy zobowiązani są
złożyć wraz z ofertą na potwierdzenie spełniania tego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do posiadania
odpowiedniego potencjału technicznego. Ocena spełnienia wymaganego
warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części VIII SIWZ i
odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu, które wykonawcy zobowiązani są
złożyć wraz z ofertą na potwierdzenie spełniania tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego
warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w części VIII SIWZ i
odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu, które wykonawcy zobowiązani są
złożyć wraz z ofertą na potwierdzenie spełniania tego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu spełnienia warunku wykonawcy znajdować się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena
spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wyszczególnione w części VIII SIWZ i odpowiednio w ogłoszeniu o
zamówieniu, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą na
potwierdzenie spełniania tego warunku.

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 spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
•

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 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

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;
•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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 pkt III.5)
Pełnomocnictwo upoważniające osobę/osoby składającą/e wniosek/oświadczenia lub
poświadczającą/e kopie dokumentów za zgodność z oryginałem, do reprezentowania
wykonawcy, jeżeli upoważnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych
dokumentów.
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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•
•

1 - Cena - 70
2 - fakultatywne klauzule ubezpieczenia - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w szczególności na:
1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i
ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji; 2. zmianie ilości posiadanych
przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na
Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; 3. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy

gwarancyjnej; 4. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji; 5. zmianie zakresu
wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności; 6. zmianach
przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia
określonym w SIWZ; 7. rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za
zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka
ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 8. korzystnych dla Zamawiającego
zmianach ubezpieczenia wynikających ze zmian OWU Wykonawcy; 9. zmianie zakresu
ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych; 10. zmianie ilości osób
ubezpieczonych w zakresie NNW; 11. zmianie sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu NNW;
12. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadkach zmiany: 1)
stawki podatku od towaru i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzenia za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.miastko.pl; bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 05.03.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77200 Miastko.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający
(-)

