
Włocławek: Obj ęcie ochron ą ubezpieczeniow ą mienia PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku

Numer ogłoszenia: 26681 - 2013; data zamieszczenia: 1 9.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. , ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054

4121805, faks 054 4121804.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.saniko.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK Saniko Sp. z

o.o. we Włocławku w zakresie: - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku, - ubezpieczenie

sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, - ubezpieczenie szyb od stłuczenia, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, z tytułu prowadzonej działalności oraz

posiadania majątku, - ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW i AS) 2. Polisy ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń majątkowych tj. ubezpieczenie mienia od ognia i

innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych będą wystawiane

indywidualnie dla kaŜdej lokalizacji na okres: - od dnia 01.04.2013 r. do dnia 31.03.2014 r. - dla obiektów znajdujących się we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 i

RZUOK w Machnaczu, - od dnia 01.12.2013 r. do 30.11.2014 r. - dla obiektu najmowanego w Radziejowie przy ul. Brzeska 47A. 3. Polisa od ubezpieczenia szyb od

stłuczenia zostanie wystawiona dla obiektu najmowanego w Radziejowie na okres od 01.12.2013 r. do 30.11.2014 r. 4. Polisa od ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej, z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania majątku będzie wystawiona na okres od dnia 01.04.2013 r. do dnia 31.03.2014 r. 5. Polisy dla ubezpieczeń

komunikacyjnych będą wystawione na okresy roczne określone indywidualnie dla kaŜdego pojazdu i wskazany w załącznikach zawierających wykazy pojazdów. 6.

Składka ubezpieczeniowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty wystawienia polis. 7. Szczegółowy zakres ubezpieczenia precyzuje rozdz. III-VI Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak.

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający, przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych, stanowiących nie więcej niŜ 30% wartości zamówienia podstawowego w następujących przypadkach: - wzrostu wartości ubezpieczonego

majątku np. poprzez nabycie nowego mienia, - podwyŜszenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych, - zmiany

ryzyka ubezpieczeniowego. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach

uzupełniających stawek nie wyŜszych niŜ zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielonej ochrony tj. dla

ubezpieczeń komunikacyjnych 1 rok a dla pozostałych ubezpieczeń wg systemu pro rata temporis za kaŜdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV):  66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.32.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7,

66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać zezwolenie do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa

w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu

warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyklu czeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt

2 ustawy

aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu skarbowego  potwierdzające,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega z opłacaniem podatków  lub
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zaświadczenie,  Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,

Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,  Ŝe uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione

nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli 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, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej

niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Zaakceptowany projekt umowy. 3. Zestawienie wysokości składek. 4. Formularz - zestawienie wysokości składek na

ubezpieczenia komunikacyjne. 5. Formularz zaakceptowanych klauzul. 6. Formularz franszyzy. 7. Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem

zamówienia. 8. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub

dokumentów.

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u który ch ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby

niepełnosprawne: nie

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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 80

2 - Zaakceptowane klauzule dodatkowe - 10

3 - Oferowane franszyzy - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wyko nawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie, pod rygorem niewaŜności. 2. Zamawiający przewiduje moŜliwość

wprowadzenia niŜej wymienionych zmian w postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: a) Zmiana

wysokości składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w

wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi

w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia. b) Zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku

ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaŜy lub likwidacji pojazdów przez

Zamawiającego i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie, przy czym nowe polisy komunikacyjne będą zawierane na okresy roczne zgodnie z wnioskiem

Zamawiającego. Składka będzie rozliczana zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf. c) Zmiana zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego, w przypadku

zmiany zakresu wykonywanej przez Zamawiającego działalności, zmiany lub wyłączenia miejsca/lokalizacji wykonywania działalności. d) Korzystnej dla Zamawiającego

zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmiany OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej

zwyŜki składki. e) Zmiany obowiązujących w zakresie ubezpieczeń przepisów prawnych. f) Zmiana danych teleadresowych lub osób reprezentujących strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  http://www.bip.saniko.com.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800

Włocławek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu lub ofert:  11.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej Saniko Sp. z o.o. - Sekretariat ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyzna nia środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii

Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym  Handlu

(EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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