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

Sosnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu
Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu
Numer ogłoszenia: 243806 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Bonus Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. , Al. Mireckiego 15/2,
41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 299 90 80, faks 32 299 90 80.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pełnomocnik działający w imieniu MZSO Sp. z
o.o. w Sosnowcu.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w
Sosnowcu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Składowania
Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu w zakresie: Zadanie nr 1 a) Ubezpieczenie od ognia i innych
zdarzeń losowych; b) Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
(wandalizmu); c) Ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia; d)
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; e) Ubezpieczenie maszyn o
uszkodzeń i szkód elektrycznych; f) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczającego; g) Ubezpieczenie NNW pracowników; Zadanie nr 2 a) Ubezpieczenia
pojazdów(OC, AC, NNW, ASS);.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 30% wartości

zamówienia podstawowego określonego w niniejszej SIWZ, polegających na tj
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień -zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego, określonym w ust. 3. Konieczność udzielania zamówień
uzupełniających jest związana z możliwością: 1. zwiększania się w okresie
ubezpieczenia wartości majątku poprzez nabycie nowych składników majątkowych,
inwestycje w posiadane składniki majątkowe, wyceny majątku lub przeszacowania
wartości majątku; 2. konieczności zawarcia ubezpieczenia związanego z
odtworzeniem ochrony ubezpieczeniowej po zmniejszeniu lub wyczerpaniu sumy
ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej w wyniku wypłaconego odszkodowania.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium
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
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń- ryzyk objętych przedmiotem
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z
późn. zm.),
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia
warunku, Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca
przedstawi oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia
warunku, Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca
przedstawi oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia
warunku, Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca
przedstawi oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia
warunku, Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca
przedstawi oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP

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;

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;

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)
Wmagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia,
które zgodnie z art. 812 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz.U.
1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm) stanowić będą załączniki do oferty. Załącznik nr 3a) Formularz Oferty (Zadanie nr 1) Załącznik nr 3b) - Formularz Oferty (Zadanie nr 2)
Załącznik nr 4a) - Formularz określający wysokość stawek i składek (Zadanie nr 1) Załącznik
nr 4b) - Formularz określający wysokość stawek i składek (Zadanie nr 2) Załącznik nr 8 Oświadczenie dotycząc o podwykonawców Załącznik nr 9 - Wzór umowy
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 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
Za zgodną wolą obu stron dopuszcza się możliwość istotnych zmian treści umowy w zakresie:
- konieczności dostosowania obowiązującego zakresu ubezpieczenia do wymogów prawa, w
przypadku zmiany przepisów prawnych, - nr rachunku bankowego, nazwy i innych danych

Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych, - zmiany w zakresie ubezpieczeń
obowiązkowych, w przypadku zmiany przepisów prawa, - zmniejszenia wartości majątku i
wskutek tego zmniejszenie składki ubezpieczenia w przypadku jego likwidacji bądź
sprzedaży, - sumy ubezpieczenia oraz składki ubezpieczenia w okresie obowiązywania
umowy w sytuacji zmiany wartości lub ilości przedmiotów objętych ochroną
ubezpieczeniową na określonych zasadach i na warunkach, -ustawowej zmiany stawki
podatku od towarów i usług (Vat).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bonusubezpieczenia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba
Pełnomocnika Zamawiającego BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Sosnowiec Al.
Mireckiego 15 /2 - I piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 07.08.2014 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Pełnomocnika Zamawiającego BONUS
Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Sosnowiec Al. Mireckiego 15 /2 - I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (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

