Nr sprawy: BPM.ZZP.271.231.2011

Nowy Sącz: Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Nowego

Sącza wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Numer ogłoszenia: 81659 - 2011; data zamieszczenia: 11.03.2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I:

ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 018 444-43-68,
fax 018 443-78-63
Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowysacz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku
i interesów Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami organizacyjnymi.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3)

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i innych interesów
Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zamawiający
dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części zwane w niniejszej
specyfikacji „Zadaniami”:
1.1. Zadanie I – Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta
Nowego Sącza wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia
obejmuje:
a) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym:
•

od ognia i innych zdarzeń losowych,

•

od kradzieŜy z włamaniem i rabunku,

•

przedmiotów szklanych od stłuczenia.

b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
1.2. Zadanie II – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez
Miasto Nowy Sącz. Zakres zamówienia obejmuje:
a) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
b) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,
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c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŜerów,
d) bezskładkowa ubezpieczenie assistance.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Inter
Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. śeglarskiej 31, który jako
pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz zamawiającego. Broker
będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie ją realizował.
4. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy
posłuŜeniu się podwykonawcami. Zamawiający nie zastrzega, Ŝe część lub
całość zamówienia nie moŜe być powierzona podwykonawcom.
II.1.4)

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówień co przedmiotowe zamówienie. Stanowić będą nie więcej niŜ 10 %
wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66515100-4, 66515400-7, 66515000-3,
66516400-4, 66516000-0, 66516100-1, 66514110-0, 66512100-3

II.1.6)

Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części 2.

II.1.7)

Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12
SEKCJA III: INFORMACJE O
I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1)
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą” zamawiający
będzie rozpatrywał oferty Wykonawców posiadających zgodnie z ustawą z dnia
22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11 poz.
66 j.t. z późn. zm.) zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub gdy
zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów –
zaświadczenie właściwego organu państwowego, Ŝe wykonawca prowadzi
działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.
2. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana
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według formuły: spełnia – nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
•

zezwolenie zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11 poz. 66 j.t. z późn. zm.)właściwego
organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej
przedmiot zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie
odrębnych przepisów – zaświadczenie właściwego organu państwowego, Ŝe
wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot
zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
•

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

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, Ŝe:
•

Ogłoszenie o zamówieniu

nie otwarto 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

str. 3 z 5

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % stanowią 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:
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Ewentualne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały
zawarte we wzorach umów stanowiących: Załącznik nr 7 dla Zadania I do specyfikacji
oraz Załącznik nr 8 dla Zadania II do specyfikacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.nowysacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:
Biuro Prezydenta Miasta - Zespół Zamówień Publicznych, Rynek 27, 33-300 Nowy
Sącz, tel. 018 444 43 68, fax 018 443 78 63 lub pocztą za zaliczeniem pocztowym.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert:
22.03.2011 godzina 9:30, miejsce: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1,
33-300 Nowy Sącz, pok. nr 9 Biuro Obsługi Mieszkańców.
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: nie
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I – Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób
Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami organizacyjnymi.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Zadanie I – Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Nowego Sącza
wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje:
a) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym:
• od ognia i innych zdarzeń losowych,
• od kradzieŜy z włamaniem i rabunku,
• przedmiotów szklanych od stłuczenia.
d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
e) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
2. Szczegółowy zakres zadania określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66515100-4, 66515400-7, 66515000-3, 66516400-4,
66516000-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
4) Kryteria oceny ofert:
cena oferty ubezpieczeniowej

- 80 %

klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

- 20 %

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez
Miasto Nowy Sącz.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Zadanie II – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Miasto Nowy
Sącz. Zakres zamówienia obejmuje:
a) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
b) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO
c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŜerów
d) bezskładkowa ubezpieczenie assistance.
2. Szczegółowy zakres zadania określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66516100-1, 66514110-0, 66512100-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
4) Kryteria oceny ofert: cena oferty ubezpieczeniowej – 100 %

PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA
(-) Ryszard Nowak
11.03.2011 r.
...........................................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)
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