Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.cewice.pl/zamowienia

Cewice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cewice
Numer ogłoszenia: 135930 - 2015; data zamieszczenia: 08.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy , ul. W. Witosa
16, 84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności Gminy Cewice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna i bezimienna), ubezpieczeń
komunikacyjnych w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielania zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówień uzupełniających
polegających na świadczeniu usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem
zamówienia, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4,
66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
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: 23.06.2018.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia 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
o



Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca prowadzi
działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o
działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 11, poz. 66 z późn.
zm.) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i posiada zezwolenie
organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. Ocena
spełniania warunku na podstawie dokumentów lub oświadczeń złożonych wraz z
ofertą na zasadzie spełnia nie spełnia. W celu udowodnienia spełniania warunku
opisanego powyżej Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zezwolenia
właściwego organu nadzoru, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku
o działalności ubezpieczeniowej, na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest
wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenia właściwego
organu uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy, że prowadzi on działalność
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez
niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa
potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ
nadzoru w kraju Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca
składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż
notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru

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



Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy na
zasadzie spełnia - nie spełnia

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



Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy na
zasadzie spełnia - nie spełnia

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



Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy na
zasadzie spełnia - nie spełnia

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

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy na
zasadzie spełnia - nie spełnia

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;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
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terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;


nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

III.4.3.2)


zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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)
Każda oferta musi zawierać: 1. formularz oferty; 2. oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy; 3.
oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy ; 4. listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej; 5. stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania
oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty; 6. w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 7. wykaz części zamówienia,
których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 8. Aktualny odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 9. Oświadczenie o posiadaniu
statutu przewidującego możliwość ubezpieczenia podmiotów nie będących członkiem
towarzystwa dotyczy Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych; 10. Ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w
przedmiocie zamówienia Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, zgodnie z
art. 23 w związku z art. 141 ustawy PZP Zamawiający żąda aby: 1) dokumenty wymagane
odnośnie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22
ust 1 ustawy zostały złożone wspólnie przez Wykonawców, zaś odnośnie spełniania warunku
niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy osobno przez
każdego Wykonawcę; 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, winni oni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
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Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do
którego się odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich; 3)
wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. W stosunku do
Wykonawców zagranicznych wymaga się złożenia powyższych dokumentów w języku polskim
lub z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty lub oświadczenia
zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty
sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swej ofercie
wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania
przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się
na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1, określonych powyżej dla niniejszego
postępowania Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1
ustawy, określonych powyżej dla niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
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 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 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
Zmiany treści zawartej umowy wymagają po rygorem nieważności zgody obu stron, z
zachowaniem formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.). Zmiana
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku opisanym poniżej, z zastrzeżeniem, iż strony
umowy wyrażają zgodę na wprowadzenie zmian, tj.: 1) Zmiany dotyczące podwykonawcy, przy
czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
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Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 2)
zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; 3) zmiana wysokości
składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; 4) zmiany dotyczące liczby
jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania
nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 5) korzystne dla
Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy, za
zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 6) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian
przepisów prawnych, 7) zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie
stawek/składek, 8) zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, które mogą
nastąpić w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów 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 wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia powyższych okoliczności
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z
wejścia w życie przepisów zmieniających. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany
na kalkulację ceny ofertowej. - zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w
zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.cewice.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD
GMINY W CEWICACH UL. W.WITOSA 16, 84-312 CEWICE POKÓJ NR 17 CENA 50 ZŁ.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 16.06.2015 godzina 11:00, miejsce: URZĄD GMINY W CEWICACH UL. W.WITOSA
16, 84-312 CEWICE POKÓJ NR 6.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenia wspólne i indywidualne.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I
zamówienia (dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych) obejmuje: 1.Ubezpieczenia
wspólne: -Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, -Ubezpieczenie mienia od
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wszystkich ryzyk. 2.Ubezpieczenia indywidualne: -Ubezpieczenie mienia od wszystkich
ryzyk, -Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4,
66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.06.2018.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 80

o

2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenia komunikacyjne.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II
zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne.



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4,
66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.06.2018.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 80

o

2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenie NNW członków OSP (forma imienna i bezimienna).


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ III
ZAMÓWIENIA obejmuje: -Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
członków OSP (forma bezimienna), -Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków członków OSP (forma imienna).



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4,
66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.06.2018.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 90

o

2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 10

