Ogloszerrie nr 628882-N-2017

z dnra2017-12-06

r.

Zakla'd Wodoci4g6w i Uslug Komunalnych "EKOWOD" Sp6lka z o.o.i Ubezpieczenie budynk6w i
budo'wli, maszyn, narzgdzi, urz4dzefi zmechanizowanych, wyposa2enia, sprzgtu elektronicznego

i

innych Srodk6w trwalych, pojazd6w stanowi4cych wlasnoS(.Zamawiaj4cego bqdiuLytkowanych przez
niego na podstawie innych tytul6w, odpowiedzialnoSci cywilnej w zwi4zku z prowadzon4 dzialalnoSci4

i posiadanym mieniem, na lata 2018 - 2019
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi
Z amieszcza

n

ie o glo

sz

enia: Zamieszczanie

ob owi

4zkowe

Ogloszenie dotyczy,: Zam6wienia publicznego
Zam6wi,enie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazlva projektu lub programu
O zam6lvienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych
dzialalnoSd, lub dzialalnoSi ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizorvanych
Nie

Nalezy prcdad minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b naleLqcych do jednej lub wigcej kategorii,
o kt6rych, mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 30o/o, os6b zatrudnionych przez zal<\ady pracy

chronionr:j lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

Postg;rowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy
Ni<:

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli
przep rowadzenie postgpowania
Nie:

Inforrnacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyllpowierzyli prowadzenie
postgporvania:

Postgpowanie jest przeprowa dzane wsp6lnie przez zamawiai4cych

Nie

Jeilelitak,naleiry wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postgpowanie orazpoda6
adresv ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontakt6w wraz z danymi do

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych parhstw czlonkowskich Unii

Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych parflstw
czlonkowskich Unii Europejskiej

-

maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri publicznych:

Informacje dodatkowe:

I.

1)

NAZWA I ADRES:

ZaYJad Wodoci4g6w

i Uslug Komunalnych "EKOWOD" Sp6lkazo.o.,

krajorny numer identyfikacyjny 53162298600000, ul. ul. Mariariska 2

,46100 Namysl6w, woj.

opolskie, paristwo Polska, tel.774 105 222, e-mail e.ceglarek@ekowod.net, faks 774

l0l

482.

Adres strony internetowej (URL) : www. ekowod. eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt6rym moma uzyskad dostgp do narzgdzi i txz4dzeh lub format6w

plik6rv, kt6re nie

sE

og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg okreSli6):
Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSciq

I.3) WSPOLNE UDZIELAIIIE ZAMOWIENIA (jeieti dotyczy)z
Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowania,

w lym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania zzamawiaj4cymi z innych paristw
czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry zzamawiaj4cych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie
postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali
zar:nawiajqcy,

cT

zam6wienie bgdzie udzielane przezkaildego z zamawiajqcych indywidualnie, czy

zarn6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzeczpozostalychzamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad pod
adresem (URL)

Nie
wunv.ekowod.eu

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w
zam6wienia
Nie
wrvw.ekowod.eu

Dostqrp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej

informacji mozna uzyskad pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesyla6:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w

inny spos6b:
Nie
Inny spos6b:

Wvmagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny
spos6b:
Tak
Inrry spos6b:
pisemnie
Adres:
Zaklad Wodoci4g6w i Uslug Komunalnych "EKOWOD" Sp6lkaz o.o..ul. Mariariska2,46-100

Namysl6w, w sekretariacie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziiurz4dzer[ lub format6w plik6w, kt6re
nie s4 og6lnie dostgpne

Nie
Nieograniczony,pelny, bezpoSredniibezplatny dostgp do tych narzgdzimoinauzyskat pod adresem:

GmL)

SEKCJA

II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniuprzez zamawiaj4cego: Ubezpieczenie budynk6w i budowli, maszyn,
narzgdzi,txz4dzehzmechanizowanych, wyposazenia, sprzgtu elektronicznego i innych Srodk6w trwatych,
pojazd6w stanowiqcych wlasnoSt, Zamawiaj4cego bqdLuLrytkowanych przezniego na podstawie innych

frtulow, odpowiedzialnoSci cywilnej w zwiqzkuzprowadzonqdzialalnoSci4 i posiadanym mieniem, na

lata20l8 - 2019
Nu

mer referencyj ny t ZZPJLP ZP IPN N I 20 I 7. ELC

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) )Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) )tnformacja o moZliwo(ci skladania ofert czgsciowych
Zam6wienie podzielone jest na czE6ci:
Tak

Ol'erty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moZna skladad w odniesieniu do:
wszystkich czgSci

Zamewiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgsci lub grup czgsci:

Maks,vmalna Iiczba czg5ci zam6wienia, na kt6re moile zosta( udzielone zam6wienie jednemu
rvvkonawcy:

II.4) lKr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoSi, zakres, rodzaj i iloic dostaw, uslug lub robdt
bttdox'lanych lub okreilenie zapotrzebowania i wyrnagait

) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego

- okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: 1. Przedmiot
zam6,,rrienia stanowiq dwa nastgpui4ce zadania:

ZAD:\NIE II

-

ZADANIE I - UBEZPIECZENIA KOMLTNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA MAJATKOWE Zakres tbezpreczenia w ramach poszczeg6lnych

zadah przedstawia sig nastgpuj4co: -

ZADANIE I - UBEZPIECZENIA KOMTINII(ACYJNE: 1)

Ube4tieczenie OdpowiedzialnoSci Cyrvilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC) 2) Ubezpieczenie

Auto

,Casco

(AC) 3) IJbezpieczenie Nastgpstw NieszczgSliwych Wypadkow (I.INW) 4)Ubezpieczenie

Assistance (ASS) - ZADANIE II - UBEZPIECZENIA MAJATKOWE:

l) Ubezpieczenre mienia

od

ognia i innych zdarzei losowych 2)Wezpieczenie mienia odl<radzieLry z wlamaniem i rabunku 3)

Wezpieczenie sprzgtu elektronicznego od wszystkich ryzyk4) Ubezpieczenie maszyn iurzqdzeh
budowlanych 4) Ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej w mriqzku zprowadzonq dzialalnoSci4
gospodarcz4 i posiadanym mieniem 2. Opis przedmiotu zam6wienia: Przedmiot zam6wienia okreslony w

Rozdziale

III pkt. I obejmuje nastgpuj4ce zadania - ZADANIE I obejmuj4ce ubezpieczenia

komunikacyjne (OC, AC, NNW ASS), illub - ZADANIE II obejmuj4ce ubezpieczentamaj4tkowe
(ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdari losowych, ubezpieczenie mienia od kradziezy z wlamaniem

i rabunku, ubezpieczenie sprzgtu elektronicznego od wszystkich ryzyk,tbezpieczenie maszyn iwzqdzeh
budowlanych, ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej w zwiqzkuzprowadzon4 dzialalno6ci4
gospodarczq i posiadanym mieniem).

II.5) Gl6wny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita wartoS6 zam6wienia (jeieli zamawiajqcy podaje informacje
WartoS6 bez

o wartoici zam6wienia):

VAI:

Walut,a:

(w pr4;padku umdw

ramowch lub dynamicznego systemu zakup6w * szacunkowa calkow,ita

nta.kymqlxa wartoii w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zatiupov)

ll.7)ll.zy przewiduje
134 ust. 6

sig udzieleniezam6wieri, o

kt6rych mowawart.6T ust.

I pkt6

i

T

lubw art.

pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielko3ci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, o

kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa
ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: lubdniach:
lub

data rozpoczgcia: 20 I 8-0 1-0 I lub zakoirczenia: 2019-12-3 |

II.9) I nformacj

e

dodatkowe:

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
m.1) WARUNKI UDZtAt U W POSTEPOWANIU
m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile
w1'nika to z odrgbnych przepis6w
OkreSlenie warunk6w: Zamawiajqcy vztapowyilszy warunek za spelniony,

jeieli Wykonawca

wy'kaze, ze posiada zeztxrolenie organu nadzoru na wykonywanie dzialalnoSciubezpieczeniowej, o

kt6rymmowawart. Tust. I ustawy zdnia

ll

wrzesnia 2015r. o dzialalnoSciubezpieczeniowej i

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170), tzn. kopia zenxolenia Komisji Nadzoru Finansowego,
b4dZ Ministra Finans6w

fiezeli tzyskalizez-'wolenie przed I stycznia 2004 r.) na prowadzenie

dziatalnoSciuberyieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu
uprawnieri do prowadzenia dzialalnoSci ubezpieczeniowej Qeheli rozpoczgli dzialalnoS6 przed,28-081990r.), lub inny dokument j akzemrolenie wlaSciwego organu na wykonywanie dzialalno5ci

ubezpieczeniowej w paristwie czlonkowskim Unii Europejskiej, w kt6rym ten zakladma siedzibg,
potwierdzaj4cy posiadanie uprawnieri do prowadzenia dzialalnoSci ubezpieczeniowej w zakresie

wszystkich grup ryzyk objgtych przedmiotem zam6wienia. Zamawiajqcy dokona oceny spelnienia
powy2szego warunku wedlug formuly ,,spelnia

-

nie spelnia".

Infbrmacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja Iinansowa lub ekonomiczna
OkreSlenie warunk6w:

Infbrmacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa
OkreSlenie warunk6w:

Zatnawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujEcych czynnoSci przy realizacji zam6wienia

wazz informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:
Infbrmacje dodatkowe:

rrr.2) PoD sTAwY WYKLU CZENTA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre5lone w art. 24 ust.

I

ustarvy Pzp

lll.2,2) Zamaviai4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp
TakZamawiaj1cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia okreSlonaw art. 24 ust.5 pkt I ustawy Pzp)

III.3) wyKAZ

oSwnoczEN sKLADANycidpP.ZEZwyKoNAwcE w

CELU

WSTqPNEGO POTWIERDZENIA,,ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

WARUNKI UDZIAT,U W POST4POWANIU ORAZ SPET,NIA KRYTERIA SELEKCJI
O(;wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunktiw udzialu w postgpowaniu
Tak

O(;wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKT,ADANYCH PRZF,Z
WYX:ONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POT\ilIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT

3

UST,ATWY PZP:

Odlpis z wiaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji

i informacji o dzialalno6ci gospodarczej, jeaeli

odrEbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

rvykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp. JeLeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumenfu wymienionego w pkt
6.7'.2, sktada dokument lub dokumenly wystawione

w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibq lub

miejsce zamieszkania, potwierdzaj4ce odpowiednio,2e'. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadtoSci (zamiast odpisu z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji

i informacji o dzialalnoSci

go:;podarczej).Ww dokument powinien byd wystawiony nie wczeSniej ni2 6 miesigcy przed uplywem
terminu skladania ofert. Jezeli w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania
Iub, miejsce zamieszkania ma osoba,

kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokumentu, o ktorym

mc,wa wy2ej, zastgpuje sig go dokumentem zawierai4cym odpowiednio oSwiadczenie Wykonawcy, ze

rvskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, ktorej
dol<ument mial dotyczyc, zloione przed notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym

albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglgdu na siedzibg lub
mir:jsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
prz.ekazuje Zamawiajqcemu oSwiadczenie o przynaleznoSci lub braku przynale2noSci do tej sarnej

gnrpy kapitalowej, o kt6rej mowa w aft. 24 lu;st. I pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zloieniem
oSwiadczenia, Wykonawcamoile przedstawii dowody, 2epowi4zania z innym Wykonawcq nie

prowadz4 do zaktr6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia

III.0 WYKAZ
w

OSWIADCZEN LUB DOKUMBNTow SKI,ADANYCH PRZEZwYKoNAwC4

POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST.

I PKT I USTAWY

PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPET,NIANIA WARUNKOW UDZIAT,U W POST{POWANIU:
W celu potwierdzenia spelnianiaprzez Wykonawcg warunk6w udzialuw postgpowaniu:

a)

dotyczqcych kompetencji lub uprawniet'r do prowadzenia okreslonej dzialalnoSci zawodowej: ze:zwolenie organu nadzoru na wykonywanie dziatalnoSci ubezpieczeniowcj, o kt6rym mowa

ust.

1

ustawy zdnia

2017 r. poz.

ll

w art.7

wrzeSnia 2015 r. o dziatalnoSci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.tJ.z

ll70), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowe go,b4d2 Ministra Finans6w

(ezeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r.) na prowadzenie dzialalnoSci ubezpieczeniowej,
lub potwierdzenie KornisjiNadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnieri do prowadzenia
dzialalnoSci ubezpieczeniowej Qe2eli rozpoczgli dzialalnoS6 przed 28-08-1990r.), lub inny dokument

jal: zezwolenie wlaSciwego organu na wykonywanie dzialalnoSci tbezpteczeniowej w paristwie
czltonkowskim Unii Europejskiej, w ktorym ten zakladma siedzibg, potwierdzajqcy posiadanie
uprarvniefi do prowadzenia dzialalnoSci tbezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objgtych
pr:zedmiotem zam6wienia.

b) dotyczqcych zdolnoSci technicznej lub zawodowej: nie dotyczy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWNOCZEN LUB DOKUMENTOW SKT,ADANYCH PRZEZwYKoNAwC4
\\,POSTEPOWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1

PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt rII.3) - rlr.6)

SEKC"IA IV: PROCEDURA
N/.1) OPIS

IV.1.l) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetargnieograniczony
IV.1.2r) Zamawiaj4cy L4da wniesienia wadium:

Ni,:
Inlbrmacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamfwienia:

Nie
Nalezy podad informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zloZenia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert
katalog6w elektronicznych

:

Nie
Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolqczeniado ofert katalog6w
elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

Z\oilenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzloileniem oferty zasadniczej:

IY.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6wrkt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w
Przewidywana minim alna liczba wykonawc6w
Mak symaln a liczb a wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:
Unrowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenieliczby uczestnik6w umowy ramowej:

Pr

zew idziana maksym alna

liczb a ucze stnik6 w umowy ramowej

:

Informacje dodatkowe:

Zarnbwienie obejmuj e ustanowienie dynamic znego systemu zakup6w:

A<lres strony intemetowej, na ktorej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce
dy

namicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlozenie ofert w formie
katalog6w elektronicznych

:

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicznych infonnacji potrzebnych do
sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.tl) Aukcja elektroniczna
Przervidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczonT,, negocjacje z ogloszeniem)

Nie

Nalez,y podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalei:y wskazad elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przerviduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu
zam6lvienia:

Nale2y poda6, kt6re informacje zostanq udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki bgdzie terrnin ich udostgpnienia:
Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej

:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na jakich

wykonawcy bgd+ mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci postqpieri):
Infornracje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, romvi4zahi specyfikacji technicznych

w zakresie polqczefil.
Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

C:ry wykonawcy, ktorzy nie zloLyli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej

:

rv.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
lY.ZJ,l) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

zaakceptowane klauzule dodatkowe

11,00

oferowane franszyzy i udzialy wlasne 23,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa

ust,l ustawy pzp (przetarg

nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.I) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minir:nalne wymagania, kt6re musz4 spelniad wszystkie oferry:

Przeu'idziane jest zastrze2eme prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez
przepr:owadzenia negocj acj i

Przeu'idziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagari zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozstritlzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeileli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podz:ial dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwi}zan:

Naleiry poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujqce minimalne wymagania,kt6rym musz* odpowiada6

wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjompoprzez
zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Infonnacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczEce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym
wyma.gania techniczne urzqdzeh informatyc zny ch:
Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysoko6ci

post4pierl:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

W)'konawcy,kt6rzy nie zloLryli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacj i elektronicznej

:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

WymLagani a doty czyc e zab ezp re czeni a nalezyte go wykonani a um owy

:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA UMOWY
Prze'widuje sig istotne zmiany postanowiefi zawartei umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale:iy wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zaka.zuje sig zmian postanowienzawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej
doko:nano wyboru Wykonawcy, jednakze Zamawiaj4cy przewiduje

mozliwoSi dokonania jej zmiany w

stosunku do treSci oferty na podstawie n/w warunk6w: 1) powierzenie realizacji czgsci zam6wienia

podw'ykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czgsci do powierzenia podwykonawcom, 2)
wska:zanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawionego

w

zlo1onej ofercie, 3) wskazanie

innych podwykonawc6w nizprzedstawieni w zlolonej ofercie, 4) zrezygnowanie z podwykonawstwa.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (je2eli dotyczy).

Srodlki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.r!) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:
Data: 2017 -12-14, godzina: 10:00,
Skrocenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglEdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wieni a (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocj acje z ogloszeniem):

Wskazai powody:

Jgzyk lub jgzyki, w jakich mog?

byi

sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu
> pols;ki
IV.6.3i) Termin zwi1zania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)
IV.6.4l) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi
Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re mialy by( przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czgsci zam6wienia:
Iv'6"5) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je2eli
Srodki slu24ce
sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re
zamawiaj4 cy zamierzal
przeznaczyd na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia, nie
zostaly mu przyznane
IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

CzgS( nrr:

I Nazwa: UBEZpIECZENIA KOMLTNIKACYJNE

l) Kr6tlki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoic,

zakres, rodzaj

budotvla:nych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan) a w

i iloic dostaw, uslug lub robot

przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreSlenie zapotrzebowania na innowacyiny produkt, uslugg lub roboty
budowlane:uBEZpIECZENIA

KOMI'I'IIKACYJNE: l) Ubezpieczente odpowiedzialnoSci Cywilnej posiadacza pojazdumcchanicznego
(OC) 2) Ubezpieczenie Auto Casco (AC) 3) I)bezpieczenie Nastgpstw NieszczEsliwych
Wypadk6w (NNW)
4) Ubezpieczenie Assistance (ASS)
2) Wsp6lny Slownik Zam6wieir(Cpv): 665 i 0000-9,

3) Warto5d czgSci zam6wienia(ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):
WartoS6 bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w rniesi4cach:
okres w dniach:
data roqpoczgcia: 20 I 8-0 I -0 I
data zakoitczenia: 20

19 -

l2-3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteriurn
ena
Zaakc eplowane klauzule dodatkowe

Znaczenie
60,00
17,00

Cferowane franszyzy i udzialy wiasne 23,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd

nr: 2 Nazwa: UBEZpIECZENIA MAJATKOWE

l) Kr6tki opis przedmiotu

zam6wienia (wielkoic, zakres, rodzaj i iloic dostaw, uslug lub rob6t

budowlttnych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego okreSlenie zapotrzebowania na innowacyiny produkt, uslugg lub
roboty

budowlane:UBEZpIECZENIA

MAJ'{T'KOWE: 1) Wezpieczenie mienia od ognia i innych zd,arzehlosowych 2)tJbezpieczenie
mienia od
ktadziei'y z wlamaniern i rabunku 3) Ubezpieczenie sprzgtu elektronicznego
od wszystkich
4)

ryzyk
Ubezpieczenie maszyn i urzqdzeh budowlany ch 4) Wezpicczenie odpowiedzialnoSci
cywilnej w zwiqzku z
prowadz:on E dzialalnosci4 gospod arczE i posiadanym mieniem

2) Wsp(ilny Slownik Zam6wiefi(CpV): 665 10000_8,

3) wartoSd czgsci zam6wienia(ie2eti zamawiaj4cy podaje informacje
o wartosci zam6wienia):
WartoSi bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiqcach:
okres w dniach:
data rozpoczgcia: 20 1 8-0 I -0

data zakoiczenia: 20

I9-

I

l2-3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Zaakc eptowane klauzule dodatkowe

17,00

Oferowa.ne franszyzy

i udzialy wlasne

6) TNFOTRMACJE DODATKOWE:

23,00

