Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Część Ogólna
1.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Wybór Ubezpieczyciela na pełne, kompleksowe ubezpieczenie majątkowe. Zadanie
opatrzone numerem K-2016-06, rozpatrywane w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

1.1

Zamawiający
Zamawiającym i Inwestorem w przetargu jest:
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Dokładny adres do korespondencji: ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Regon: 273306457
NIP: 629-001-20-31
EKD-/wg.PKD 2007/--3600Z-pobór , uzdatnianie i dostarczanie wody
/wg.PKD 2004/--4100B-działalność usługowa w zakresie rozprowadzania
wody.
Przedmiot działalności przedsiębiorstwa: m.in.
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- transport rurociągowy pozostałych towarów
- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- pozostałe badania i analizy techniczne
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
Struktura własnościowa Spółki
Główny udziałowiec Spółki - Gmina Dąbrowa Górnicza oraz pozostali.
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 32/262 22 10
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:
inwestycje.zamowienia@dabrowskie-wodociagi.pl
Lucyna.Zurek@dabrowskie-wodociagi.pl

1.2

Termin realizacji
Okres ubezpieczenia 3 lata – od 01.10.2016 – do 30.09.2019

1.3

Miejsce realizacji Zamówienia
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

1.4

Charakterystyka przedmiotu zamówienia
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Przedmiotem zamówienia jest pełne kompleksowe ubezpieczenie majątkowe,
na zasadach ALL RISKS.
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ( żywiołów ),
ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (pierwsze ryzyko),
ubezpieczenie szyb od całkowitego lub częściowego stłuczenia (rozbicia),
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk materialnych na zasadach all
risks (w ramach polisy dla sprzętu),
ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych,
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz
posiadanego i administrowanego mienia ruchomego i nieruchomego.
Oznaczenie postępowania
Postępowanie oznaczone jest jako K-2016-06
Wszelka korespondencja, oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na
powyższe oznaczenie.

2.

Warunki postępowania
Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone zgodnie z Ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164
z późniejszymi zmianami), przepisów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w trybie przetargu
nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu sektorowego nieograniczonego poniżej
wartości 418.000 euro.
1) Podstawa prawna udzielenia zamówienia; art. 10, ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych
2) Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity
Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz.1126)
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r.w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2015r. poz. 2254 z późniejszymi
zmianami)
d) ustawa z dnia 16.04.1993r. o Zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r.
Nr.153, poz.1503 z późniejszymi zmianami)
e) ustawa z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r.
poz.2058 z późniejszymi zmianami).
f) kodeks cywilny
Zgodnie z Art. 67 Ust. 1 Pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), Zamawiający dopuszcza
przeprowadzenie procedury przewidzianej dla zamówienia o którym mowa w tym punkcie.
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Informacje uzupełniające
1) Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi
dokumentami do niej dołączonymi winna być użyta jedynie w celu sporządzenia
oferty.
2) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie
„ustawa” bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia
29 stycznia 2004r, - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164
z późniejszymi zmianami)
3) W specyfikacji i jej załącznikach dopuszczalne jest używanie skrótu „SIWZ”
na określenie specyfikacji.
4) Określenia „Oferent” i „Ubezpieczyciel” stosowane są w Specyfikacji Istotnych
Warunkach Zamówienia zamiennie.
3.

Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:

3.1

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci spełniający warunki dotyczące:

3.1.1

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek niniejszy będzie uznany za
spełniony jeśli Wykonawca przedłoży zezwolenie Ministra Finansów potwierdzający
uprawnienie Wykonawcy do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia.

3.1.2

Posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniającego wykonanie zamówienia.

3.1.3

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;

3.1.4

Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3.2

W celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych przedłożyli, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:

3.2.1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz
ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi
zmianami), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;

3.2.2

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.2.3

3.2.4
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3.2.5

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

art. 24 ust. 1 pkt 13,
aresztu, w zakresie
pkt 5 i 6 ustawy,
składania ofert albo

3.2.6

Oświadczenia Oferenta o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania:

3.2.7

Oświadczenie, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

3.2.8

Kopię aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą z dnia 11
września 2015r. o Działalności Ubezpieczeniowej i Reasekuracyjnej ( Dz. U. 2015r.
poz.1844 z późniejszymi zmianami);
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, warunek opisany powyżej musi
spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.
W celu wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

3.2.9

Oświadczenie, że Oferent posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie
zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

3.2.10

Oferent winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie,
wykonał/wykonuje minimum 3 zadania odpowiadające swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3.2.11

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą
wykazać, że łącznie spełniają warunek określony powyżej.

3.2.12

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.2.13

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców

W celu wykazania spełnienia warunku dyspozycji odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3.2.14

Oświadczenie, że Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
SIWZ.
W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
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3.2.15

Oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

3.2.16

Oświadczenie, że Oferent na dzień składania ofert nie znajduje się w trakcie realizacji
planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (plan finansowy) lub
krótkoterminowego planu wypłacalności lub nie ma ustanowionego zarządu
komisarycznego (w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2015r. o Działalności
Ubezpieczeniowej i Reasekuracyjnej,
tj. Dz. U. 2015r. poz.1844 z późniejszymi
zmianami)

3.2.17

Oświadczenie, że Oferent:
- prowadzi działalność w zakresie objętym zamówieniem minimum 5 lat.
- posiada jednostkę terenową na terenie województwa śląskiego.

3.2.18

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 i za I półrocze 2016 a jeżeli podlega ono badaniu
przez biegłego rewidenta (audytora) zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
rachunkowości dla zakładów ubezpieczeń również z opinią odpowiednio o badanym
sprawozdaniu.

3.3

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2 – 3.2.5, przedkłada dokument
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskała 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 terminu
składania ofert;
c) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiący przed upływem terminu składania ofert;

3.4

Ponadto do oferty należy dołączyć wymienione niżej dokumenty:

3.4.1

Niezbędne pełnomocnictwa z Centrali lub Oddziału udzielone osobom reprezentującym
Oferenta. Wykonawcą może być wyłącznie jednostka organizacyjna zakładu ubezpieczeń,
upoważniona na podstawie posiadanych pełnomocnictw do reprezentowania zakładu
ubezpieczeń w przetargu - z których wynika umocowanie do skutecznego składania
oświadczeń woli. Zamawiający dopuszcza złożenie kopii pełnomocnictw wraz z ich
notarialnym poświadczeniem podpisu.

3.4.2

Tekst ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) obowiązujących na czas wykonywania
umowy ubezpieczenia.
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3.4.3

Postanowienia SIWZ i oferty mają pierwszeństwo przed OWU. OWU mają zastosowanie
wyłącznie w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ.

3.4.4

Umowy regulujące współpracę
współpraca występuje.

3.4.5

Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami postępowania określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3.4.6

Oświadczenie, że Oferent zdobył wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania Oferty.

podmiotów

występujących

wspólnie,

jeśli

taka

Dokumenty, o których mowa w punkcie 3.2, 3.3, 3.4, inne niż oświadczenia, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Oferent, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Oferent, Oferenci wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Oferenta.
3.5

Ocena spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
według formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń
załączonych przez Oferenta do oferty, wymaganych przez Zamawiającego, a także w
wyniku uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp lub w
oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 Ustawy Pzp.

4.

Ilość ofert
Oferent działający jako oferent bezpośredni lub partner w konsorcjum może złożyć jedną
ofertę. Występowanie jednego oferenta w dwóch lub więcej ofertach będzie skutkowało
odrzuceniem tych ofert.

5.

Oferty częściowe i wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.

6.

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

7.

Kontakt z Zamawiającym:

7.1

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Oferenci mają prawo do zwracania się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Oferentom, którym
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła
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zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na
tej stronie.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Część szczegółową wraz
załącznikami na
wniosek Oferenta można uzyskać w Dziale Inwestycji
i Wykonawstwa.
7.2

Osoba kontaktowa
Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z Oferentami w sprawach związanych z
przetargiem jest:
Lucyna Żurek, Aleksandra Szczepaniak
Fax32 262-22-10
e-mail:inwestycje.zamowienia@dabrowskie-wodociagi.pl,
Lucyna.Zurek@dabrowskie-wodociagi.pl
adres strony internetowej: www.dabrowskie-wodociagi.pl
Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień pocztą
elektroniczną lub faxem, z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
W przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odpowiedzi, jako dzień
powiadomienia Oferenta uznaje się datę otrzymania faksu.

7.3

Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający powołał Brokera
Ubezpieczeniowego: Irenę Ewę Przeorską. Nr Zezwolenia PUNU 254/97, prowadzącą
Ubezpieczeniowe Przedsiębiorstwo Brokerskie UNIA Sosnowiec, ul. Będzińska 26 b/98.
tel. 32 785 44 00 , 32 785-44-02
mail :sekretariat@unia-broker.pl
godziny pracy od 9oo do 15oo.
Powołany do postępowania przetargowego Broker Ubezpieczeniowy sporządzi pisemną
opinię brokerską do złożonych ofert w zakresie zgodności z treścią specyfikacji w części
merytorycznej oraz ich wartości użytkowej. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przy
udziale brokera ubezpieczeniowego i będzie nadzorowana i wykonywana za jego
pośrednictwem.

8.

Oferta

8.1

Miejsce i termin złożenia ofert.

8.1.1

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kancelaria do dnia 16.09.2016r. do godz.12.00
Zamawiający dopuszcza nadsyłanie ofert pocztą lub przesyłką kurierską, jednak nie
ponosi odpowiedzialności za dostarczenie wysłanych w ten sposób ofert po terminie ich
złożenia.

8.1.2

8.1.3

W przypadku otrzymania oferty po terminie złożenia ofert Zamawiający odsyła ofertę bez
jej otwierania.

8.1.4

Oferenci, którzy dostarczą oferty osobiście do siedziby Zamawiającego otrzymają
potwierdzenie złożenia oferty z podaną datą, godziną i numerem kolejnym oferty.

8.2

Miejsce i termin otwarcia ofert.

8.2.1
8.2.2

Oferty zostaną otwarte podczas części jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu
16.09.2016r. o godz. 12.30 - sala konferencyjna BOT na Oczyszczalni Ścieków
CENTRUM w siedzibie Zamawiającego.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

8.2.3

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z

7

tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
8.2.4

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8.2.5

W czasie posiedzenia zostaną otwarte oferty, które wpłynęły przed terminem złożenia
ofert i nie zostały wycofane. Do wiadomości obecnych Oferentów zostaną odczytane dane
nazwy firmy, adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

8.2.6

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający prześle informacje dotyczącą:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów oferentów, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

9.

Forma oferty

9.1

Zamawiający proponuje sporządzić ofertę na dołączonym formularzu ofertowym
opracowanym przez Zamawiającego. Oferta musi zostać podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentowania Oferenta, a wszystkie jej strony muszą być
zaparafowane przez osoby upoważnione. Stosowne potwierdzenie upoważnienia należy
dołączyć do oferty.

9.2

Formularz oferty w formie elektronicznej na wniosek Oferenta można uzyskać w Dziale
Inwestycji i Wykonawstwa w siedzibie Zamawiającego.

9.3

Ofertę należy składać wyłącznie w języku polskim. Wszystkie dokumenty w innych
językach powinny być zaopatrzone w tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego
lub przez Oferenta potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy.

9.4

Ofertę należy składać w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej. Obie koperty powinny być
zaadresowane do Zamawiającego i opisane:
Wybór Ubezpieczyciela na pełne, kompleksowe ubezpieczenie majątkowe. Nr
zadania: K-2016-06
Nie otwierać przed 16.09.2016 r. przed godz. 12.30

9.5

9.6
10.

Dodatkowo koperta wewnętrzna powinna zawierać dane Oferenta (pełny adres)
umożliwiające odesłanie oferty bez otwierania w przypadkach opisanych w warunkach
zamówienia.
Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu (oryginał).
Zawartość oferty.
Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty wraz ze wszystkimi
wymienionymi tam załącznikami. Materiały dodatkowe, które Oferent uzna za istotne dla
Zamawiającego w przypadku realizacji Zamówienia należy dołączyć na końcu oferty.
Wszystkie strony oferty winny zostać ponumerowane.

11.

Zastrzeżenie treści oferty
Postepowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Oferent, nie później niż w terminie
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że
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nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
12.

Termin związania ofertą
Oferent składając ofertę na wykonanie Zamówienia akceptuje okres związania ofertą
wynoszący 30 dni od terminu składania ofert.
Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13.

Koszt opracowania oferty
Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty obciążają Oferenta.

14.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

14.1

Oferenta, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
Oferenta będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku,
przestępstwo
przekupstwa,
przestępstwo
przeciwko
obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego, przestępstwa o charakterze terrorystycznym, za przestępstwo,
handel ludźmi którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku;
Oferenta, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 14.4;
Oferenta, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
Oferenta, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria,
zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
Oferenta, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Oferenta, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
Oferenta, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Oferenta z udziału w postępowaniu;

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6
14.7
14.8
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14.9
14.10

14.11
14.12

Oferenta, który z innymi oferentami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między oferentami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
Oferenta będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
Oferenta, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
Oferentów, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

15.

Z postępowania o udzieleniu zamówienia Zamawiający wyklucza również Oferenta:

15.1

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o
którym mowa w pkt 15.2;
Oferentów, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ
na wynik prowadzonego postępowania;

15.2

15.3

15.4
15.5
16.

Zamawiający poprawia w ofercie:

16.1
16.2

oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o
tym Oferenta, którego oferta została poprawiona

16.3

17.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

17.1
17.2

jest niezgodna z ustawą;
jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z
zastrzeżeniem pkt. 15.3;
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
Oferent w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłek, o których mowa w pkt. 15.3;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
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18.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

18.1
18.2

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe
o takiej samej cenie;
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18.3
18.4
18.5
19.
19.1

19.2
19.2.1

Kryteria oceny ofert
Każda oferta będzie oceniana indywidualnie. Kryterium wyboru będzie cena i
zadeklarowany termin wypłaty odszkodowania bezspornego.
Kryterium

Waga kryterium

Cena

90,00%

Termin wypłaty odszkodowania
bezspornego

10,00%

Opis stosowanych kryteriów
Cena
najniższa wartość kryterium występująca w ofertach
Xa =

x 100 x Wa [pkt]
wartość kryterium wskazana w rozpatrywanej ofercie

Wa- waga kryterium (w tym przypadku Wa = 0,9 = 90%)

19.2.2

Termin wypłaty odszkodowania bezspornego, lecz nie dłużej niż 30 dni

Oferowany termin

Punktacja

1

2

≤ 10 dni

100 pkt

11-20 dni

80 pkt

21-30 dni

0 pkt

Zadeklarowany termin
odszkodowania
Xb=W b x kolumna 2
3
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Wb- waga kryterium (w tym przypadku Wb = 0,1 = 10%)
19.2.3

Sumaryczna ilość punktów oceny oferty
X – ilość punktów oceny oferty (X=Xa + Xb)

Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w
ustawie, spełnia warunki SIWZ i została uznana za najkorzystniejszą.
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