Ogłoszenie o zamówieniu :
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
REGON: 770979861
NIP:
839-20-45-762
Tel.:
+48 59 811 72 15
Fax.:
+48 59 811 74 60
e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl
http://bip.smoldzino.com.pl/
II. Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony na usługę o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych
równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: http://bip.smoldzino.com.pl/
IV. Przedmiotem zamówienia jest:
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Smołdzino i jej
jednostek organizacyjnych z podziałem na następujące części:
Część I: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku,
przedmiotów szklanych od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, następstw
nieszczęśliwych wypadków sołtysów, następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć,
odpowiedzialności cywilnej gminy Smołdzino i jej jednostek organizacyjnych
Część II: ubezpieczenia komunikacyjne gminy Smołdzino i jej jednostek organizacyjnych
4.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
Część I: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku,
przedmiotów szklanych od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, następstw
nieszczęśliwych wypadków sołtysów, następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć,
odpowiedzialności cywilnej gminy Smołdzino i jej jednostek organizacyjnych
Zakres zamówienia obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć

Część II: ubezpieczenia komunikacyjne gminy smołdzino i jej jednostek organizacyjnychZakres
zamówienia obejmuje:
•

Ubezpieczenie komunikacyjne (OC,AC,NNW,ASS)

4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Nie dopuszcza składania
ofert wariantowych.

4.3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określone są w SIWZ oraz projektach
umów.
Kod CPV: 66.51.00.00-8 usługi ubezpieczenia
Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.12.2013 r.
(numer ogłoszenia 514360 - 2013).
V.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do wysokości 50% wartości zamówienia
podstawowego.

VI. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2014 roku do 31.12.2016 roku
VII.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
VII.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu:
7.1.1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania :
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do
wykonywania działalności, jeżeli przedstawi aktualne zezwolenie 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 w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu
zamówienia oraz Oświadczenie Wykonawcy, że posiada możliwość realizacji zamówienia,
zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy.
7.1.2. posiada wiedzę i doświadczenie - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonywania
przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy oświadczy, że spełnia ten warunek.
7.1.3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący
dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
gdy oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia;
7.1.4. sytuacja ekonomiczna i finansowa - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdy Wykonawca oświadczy, gdy
oświadczy że spełnia ten warunek.
VII.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów lub oświadczeń
7.2.1. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada możliwość realizacji zamówienia, zgodnie z
wymogami art. 22 ust. 1 ustawy;
7.2.2.potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;

VIII.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. Ustawy PZP, Wykonawca powinien złożyć wraz z
ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP,
8.1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.
2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy PZP.
8.8. Dodatkowo do oferty należy załączyć:
8.8.1. Formularz ofertowy;
8.8.2. Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie
wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z
rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza.
8.8.3. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z osób trzecich przy wykonaniu
zamówienia, Wykonawca składa pisemne zobowiązanie podmiotów (wyłącznie oryginał),
na które Wykonawca się powołuje do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga,
aby przedłożone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie jakie zasoby będą
przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na czyją rzecz, oraz na
jaki czasokres.
8.8.4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej.
8.8.5. Celem potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
8.8.6. Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5, lub braku przynależności.
IX. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Część I: 1. Cena - 65 %, 2. Fakultatywne warunki ubezpieczenia - 35 %.
Część II: Cena 100 %
XI. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie, ul. Kościuszki 3, 76-214
Smołdzino, w Sekretariacie w terminie do dnia:19 grudnia 2013 r. do godz. 11:45.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie w Sali konferencyjnej
w dniu: 19 grudnia 2013 r. o godz. 12:00.
XII. Termin związania z ofertą: 30 dni.

XIII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu
zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XIV. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1A – formularz ofertowy dla CZĘŚCI I zamówienia;
2. Załącznik nr 1B – formularz ofertowy dla CZĘŚCI II zamówienia;
3. Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy na podstawie art.22 ustawy PZP;
4. Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy PZP;
5. Załącznik nr 4 – informacja wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy PZP;
6. Załącznik nr 5 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
7. Załącznik nr 6A – wzór umowy dla CZĘŚCI I zamówienia;
8. Załącznik nr 6B – wzór umowy dla CZĘŚCI II zamówienia;
9. Załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia;
10. Załącznik nr 8 – informacje do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
11. Załącznik nr 9 – dane do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych;
12. Załącznik nr 10 – opis budynków;
13. Załącznik nr 11– opis budowli;
14. Załącznik nr 12 – dane do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
15. Załącznik nr 13 – wykaz pojazdów;
16. Załącznik nr 14 – szkodowość.

/-/ Zastępca Wójta Gminy Smołdzino
Małgorzata Żebrowska

