Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004/176

Sierpc: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ GMINY MIASTO SIERPC i JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH w
okresie od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku
Numer ogłoszenia: 120142 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.um.gov.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 MIASTO SIERPC i JEGO
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH w okresie od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi obejmujące
ubezpieczenie: 1) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 2) mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku; 3) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 4) szyb i innych przedmiotów szklanych
od stłuczenia; 5) odpowiedzialności cywilnej; 6) komunikacyjne OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych; 7) komunikacyjne NNW; 8) komunikacyjne Auto-casco; Szczegóły w SIWZ.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Usługi ubezpieczeniowe: 1) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) mienia od
kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 4) szyb i
innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, 5) odpowiedzialności cywilnej, 6)
komunikacyjne OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 7) komunikacyjne NNW, 8)
komunikacyjne Auto-casco oraz inne wymienione w OPZ, do wysokości 50% wartości
zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.30.00-9.

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.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
3.000,00zł PLN. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
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
o

Posiadanie aktualnego zezwolenia 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 we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy
przedmiot zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego wykonawców obowiązuje łączne spełnienie
warunków.

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;



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)
Celem potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca dołącza do oferty Ogólne Warunki Ubezpieczenia
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 - 80
2 - Fakultatywne klauzule ubezpieczenia - 20

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
Przewiduje się 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 do 10% zmiany wartości - w wypadku zwiększania ilości
za zgodą Wykonawcy; 2) zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie
umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia do 10%
zmiany wartości - w wypadku zwiększania mienia za zgodą Wykonawcy; 3) zmianie wysokości
sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej za zgodą Wykonawcy; 4) zmianie zakresu wykonywanej
działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności; 5) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia
na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania
nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 6) korzystne dla Zamawiającego
zmiany ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy; 7) zmiana zakresu ubezpieczenia
wynikająca ze zmian przepisów prawnych za zgodą stron;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004/176
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Sierpcu, Piastowska 11A, 09 - 200 Sierpc w cenie 0,4PLN za stronę.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.04.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu, Piastowska 11A, 09 - 200 Sierpc,
sekretariat, (lok.12, I piętro)..
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
EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Burmistrz Miasta Sierpc
/-/
Marek Kośmider

