Nr sprawy: BPM.ZZP.271.156.2014

Nowy Sącz: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miasta Nowy Sącz wraz z
jednostkami organizacyjnymi
Numer ogłoszenia: 38347 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Nowy Sącz , Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel.
18 448-66-05, faks 18 443-78-63.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowysacz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego
ubezpieczenia Miasta Nowy Sącz wraz z jednostkami organizacyjnymi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia Miasta Nowy Sącz wraz z
jednostkami organizacyjnymi. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na
części zwane w niniejszej specyfikacji Pakietami:
1.1. PAKIET I :
1.1.1. Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ:
a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego
mienia
b) Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
c) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
1.1.2. Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ
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a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami;
b) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów;
c) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.
1.2. PAKIET II: Ubezpieczenia komunikacyjne.
1.3. PAKIET III:
a) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSP I;
b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSP II;
c) Ubezpieczenie zwierząt. 2. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera
ubezpieczeniowego: SUPRA BROKERS Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71
77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy:
501 800 PLN - wpłacony w całości; www.suprabrokers.pl , e-mail: centrala@suprabrokers.pl ,
który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz zamawiającego. Broker
będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie ją realizował.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. W tym zakresie zamawiający informuje, że przewiduje
możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usługi, podlegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i stanowiących nie więcej niż: a) 2,11 %
wartości zamówienia podstawowego dla Pakietu I; b) 10 % wartości zamówienia
podstawowego dla Pakietu II; c) 25 % wartości zamówienia podstawowego dla
Pakietu III; d) wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe,
zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie
wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w
systemie pro rata temporiso ile przedmiot zamówienia, zakres i warunki były
wskazane w zamówieniu podstawowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
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



W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy
posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o
którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), a w
przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność przed wejściem w życie
ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59,
poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający będzie
rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu tego
warunku.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy złożą
oświadczenie o spełnieniu tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy
złożą oświadczenie o spełnieniu tego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej
zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców oferty Wykonawców,
którzy złożą oświadczenie o spełnieniu tego warunku.

Str. 3 z 6

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
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inne dokumenty
ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (nie dotyczy ubezpieczeń
obowiązkowych)

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, 2.
Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku jeżeli Wykonawca polega na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).
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:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.nowysacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W wersji
papierowej: Zespół Zamówień Publicznych, Rynek 19, 33-300 Nowy Sącz, tel. 018 448 66 00,
fax 018 443 78 63 lub pocztą za zaliczeniem pocztowym. Cena: 10,20 PLN + koszty przesyłki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
pok. nr 9 Biuro Obsługi Mieszkańców.
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

Str. 5 z 6

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Ubezpieczenia
wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ: a) Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia b)
Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia c) Ubezpieczenie mienia
od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 1.2. Ubezpieczenia dla
poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ a) Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tyt. administrowania drogami; b) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych
żywiołów; c) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.51.00-4, 66.51.64.00-0,
66.51.54.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 80
o 2. Warunki ubezpieczenia - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia
komunikacyjne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ubezpieczenie
następstw nieszczęśliwych wypadków OSP I; 2. Ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków OSP II; 3. Ubezpieczenie zwierząt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

PREZYDENT MIASTA
(-) Ryszard Nowak
……………………..…………………………….
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
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