
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ozarow.pl

Ożarów: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ GMINY

OŻARÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJ I

KULTURY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJ ĄCEJ

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209.000 EURO

Numer ogłoszenia: 92244 - 2016; data zamieszczenia: 15. 04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. świętokrzyskie,

tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ozarow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OŻARÓW I JEJ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209.000 EURO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia obejmuje

kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ożarów i jej jednostek organizacyjnych

oraz instytucji kultury..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 50% wartości

zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.06.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

o 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.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia

niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy oświadczy, że spełnia ten

warunek.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący potencjału technicznego, gdy

oświadczy, że spełnia ten warunek.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 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;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej,

gdy Wykonawca oświadczy, że spełnia ten warunek

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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 dotycz ące przynale żności 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale ży przedło żyć:
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inne dokumenty

ogólne warunki ubezpieczenia

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:

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w

szczególności na dla CZĘŚCI I: 1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych,

modernizację i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji; 2. zmianie ilości posiadanych przez

Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek

ubezpieczenia; 3. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; 4. likwidacji środków trwałych,

czy też inwestycji; 5. zmianie liczby osób ubezpieczonych w zakresie NNW; 6. zmianie zakresu wykonywanej

działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności; 7. zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych

w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ; 8. rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na

wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka

ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 9. korzystnych dla Zamawiającego zmian ubezpieczenia

wynikających ze zmian OWU Wykonawcy; 10. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów

prawnych. 11. zgłaszanie przez Zamawiającego do ubezpieczenia innych składników mienia; 12. zmianie

terminów płatności i liczby rat składki. dla CZĘŚCI II: 1. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia; 2. rozszerzeniu

zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź

powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 3. zmianie zakresu ubezpieczenia

wynikającej ze zmian przepisów prawnych; 4. zmianie liczby ubezpieczonych, formy organizacyjnej lub zmianie

liczby jednostek OSP; 5. zmianie terminów płatności i liczby rat składki. dla CZEŚĆI III: 1. zmianie wysokości

sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; 2. rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i

za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie

przewidzianego w SIWZ; 3. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych; 4.

korzystnych dla Zamawiającego zmian ubezpieczenia wynikających ze zmian OWU Wykonawcy; 5. zmianie ilości

ubezpieczonych pojazdów. 6. zmianie terminów płatności i liczby rat składki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.ozarow.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Ożarowie ul.

Stodolna 1, 27-530 Ożarów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  10.05.2016

godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Ożarowie ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 11- sekretariat.

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 żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

OD WSZYSTKICH RYZYK, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SOŁTYSÓW, NASTĘPSTW

NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SKAZANYCH, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OŻARÓW I JEJ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakres zamówienia obejmuje:

-Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk -Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

-Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów, -Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

wypadków skazanych, -Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.06.2019.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 70

2. fakultatywne warunki ubezpieczenia - 30

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ GMINY OŻARÓW.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakres zamówienia obejmuje:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.06.2019.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. fakultatywne warunki ubezpieczenia - 10

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY OŻARÓW I JEJ JEDNOSTEK
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ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Ubezpieczenie komunikacyjne (OC,

AC, NNW, ASS, Zielona Karta).

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.06.2019.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. fakultatywne warunki ubezpieczenia - 10
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