świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej
działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2009 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością , ul. Gen. De Gaulle`a 71, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 055 647-85-50,
faks 055 647-85-50.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.malbork.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług w zakresie
ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2009 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w
zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności MZK w Malborku, tj.: 1. Mienie: a)
ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (CPV 66515100-4), b) ubezpieczenie od
kradzieży z włamaniem i rabunku (CPV 66515000-3),, c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
(CPV 66515000-3). 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i
posiadanego mienia - OC ogólna (CPV 66516400-4). 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
członków Zarządu (OC D&O) MZK w Malborku sp. z o.o. (CPV 66515411-7), 4. Pojazdy: a)
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe z ruchem tych pojazdów (CPV 66516100-1), b) ubezpieczenie autocasco (CPV
66514110-0), c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (CPV
6651200-3). szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O
udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1)
posiadający uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem. 2)
posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia. 3) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. 4) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena
spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ocena spełnienia warunków
udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców
dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ - zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).
Zamawiający w trakcie ww. oceny będzie brał pod uwagę dokumenty i oświadczenia, których
wymagał w SIWZ na potwierdzenie spełnienia podstawowych warunków. Z ubiegania się o
zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy: 1). Nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt.
1. 2). Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia
uczciwej konkurencji. 3). Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania. 4). Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: A. Niezgodną z ustawą
lub, gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. B. Jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. C. Zawierającą rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia. D. Wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. E. Zawierającą błędy w obliczeniu ceny. F. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2
pkt 3. G. Nieważnej na podstawie odrębnych przepisów..
•

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego
rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu (w przypadku wykonawców występujących
wspólnie w/w dokument składa każdy z wykonawców). 2.Dokumenty potwierdzające posiadanie
uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych
dokumentów rejestrowych. 3.Zezwolenie/licencja/koncesja na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotowym zamówieniem wydane
przez Ministra Finansów zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003
r. z późniejszymi zmianami. 4.Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 5.Wzór umowy - parafowany przez Wykonawcę;
6.Ogólne warunki ubezpieczenia w zakresie AC; 7.Ogólne warunki ubezpieczenia w zakresie
NW; 8.Ogólne warunki ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych; 9.Ogólne warunki
ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku; 10.Ogólne warunki ubezpieczenia od
kradzieży z włamaniem i rabunku; 11.Ogólne warunki ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie
odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej; 12.Wzór ogólnych warunków ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu Spółki. 13.W przypadku Wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie, każdy z Wykonawców składa oświadczenie w zakresie
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia (np. Spółka cywilna, Konsorcjum) winni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i takie pełnomocnictwo szczególne należy
dołączyć do oferty. 14.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2, 3) składa
dokumenty wystawione w terminie i formie określonej w § 2 ust. 1, 2, 3 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te maja być składane. Wyżej
wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za
zgodność przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem : za
zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę..

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 - zakres i jakość proponowanej ochrony ubezpieczeniowej - 20
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.mzk.malbork.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład
Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat - Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Prezes
MZK w Malborku sp. z o.o.
Kazimierz Zbigniew Orzech

