Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Rzędowie
Numer ogłoszenia: 222622 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością , Rzędów 40, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 41 242 91 33, 15 864 22
51, faks 15 864 22 51 w. 26.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100% udziałów
stanowi własność gmin.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia:
Ubezpieczenie

Zakładu

Gospodarki

Odpadami

Komunalnymi

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością w Rzędowie. 66510000-0 - Usługi ubezpieczeniowe 66515100-4 - Usługi
ubezpieczenia od ognia 66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów 66515000-3 - Usługi
ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej
odpowiedzialności cywilnej 66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2.
Przedmiotem

zamówienia

jest

zapewnienie

usługi

ochrony

ubezpieczeniowej

związanej

z

działalnością wykonywaną przez Zamawiającego oraz mienia Zamawiającego przez okres 12
miesięcy w zakresie opisanym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 7 do
SIWZ. 3.Przedmiot ubezpieczenia obejmuje: a)ubezpieczenie budynków i budowli od wszystkich
ryzyk, b)ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia od wszystkich ryzyk, c)ubezpieczenie
maszyn od awarii, d)ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń, e)ubezpieczenie

sprzętu elektronicznego: stacjonarnego i przenośnego, f)ubezpieczenie wyposażenia i urządzeń
niskocennych od wszystkich ryzyk, g)ubezpieczenia komunikacyjne: AC, NNW kierowców i pasażerów
oraz OC h)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia
działalności. 4.Wymagany zakres określono w SIWZ jako obligatoryjny - brak akceptacji spowoduje
odrzucenie oferty. 5.O ile w SIWZ podano franszyzę lub udział własny, Zamawiający nie dopuszcza
wprowadzania przez Wykonawcę wyższych franszyz/udziałów własnych, niż wyraźnie określone w
SIWZ. 6.Dopuszczalne jest obniżenie franszyz od podanych w SIWZ. 7.Składki ubezpieczeniowe za
pełen roczny okres ubezpieczenia będą płatne w czterech równych ratach kwartalnych bez zwyżki
stawek zaproponowanych w ofercie. Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą
płatne w równych ratach, których ilość zostanie uzgodniona indywidualnie. 8.Umowa zostanie zawarta
i wykonana za pośrednictwem i przy udziale Brokera Ubezpieczeniowego Wioletty Naumiuk Sozańskiej.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia
dotychczasowemu Wykonawcy

usług,

w

okresie

3

lat

od

udzielenia

zamówienia

podstawowego, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,
zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-0, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7,
66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0.
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: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia waidum
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 Zamawiający wymaga posiadania: uprawnienia do wykonywania
działalności

ubezpieczeniowej,

a

w

szczególności

prowadzenia

działalności

ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności
ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 11. poz. 66 z późn. zm.),
działając w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i
posiadać zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
obejmującej przedmiot zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na
podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego, że
Wykonawca

prowadzi

działalność

ubezpieczeniową

obejmującą

przedmiot

zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą
wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania
warunku na podstawie przedłożonych dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust.
3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia


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

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona
oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26
ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.



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

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona
oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26
ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.



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

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona
oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26
ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.


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

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona
oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26
ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub 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;



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.4.3) 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)
- wypełniony formularz oferty, - Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp 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 zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności składając w tym celu pisemne zobowiązania
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, - Jeżeli podmioty, o których mowa wyżej, będą brały udział w realizacji
części zamówienia wykonawca złoży wraz ofertą, dokumenty wymienione w ppkt 4) SIWZ, dotyczące
tych podmiotów, - Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik,- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. /Wykonawcy występujący
wspólnie 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku
składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Jeżeli oferta
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
tych wykonawców. 5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Każdy oddzielnie z

Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust.1 i 2 Pzp. 7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: a) dokumenty wskazane w pkt 11 ppkt 4), 5) i 8) SIWZ (jeżeli dotyczy) - każdy z
Wykonawców musi złożyć oddzielnie; b) dokumenty wskazane w pkt 11 ppkt 1), 2), 3), 9) SIWZ (jeżeli
dotyczy) - Wykonawcy składają łącznie. /Dokumenty podmiotów zagranicznych 1. Jeżeli w kraju
miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis dotyczący terminu wystawienia
dokumentu stosuje się odpowiednio. 2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego
przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

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
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: a)wykonanie
zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,
b)zmiana

treści

umowy

wynikać

będzie

z

konieczności

dostosowania

do

bezwzględnie

obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania
zamówienia, c)w danym rodzaju ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, objętego zakresem

zamówienia, nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia, d)w trakcie
realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia /sumy gwarancyjnej w objętym
zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka, 2.Warunkiem dokonania zmian, o
których mowa w pkt. 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a)opis
zmiany, b)uzasadnienie zmiany, c)obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w § 11
umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zgok.ornet.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy - sekretariat.
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

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Robert Stachowicz

Paweł Łodej

