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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.czystemiasto.pl

Kalisz: Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz
odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO,
CZYSTA GMINA z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3
Numer ogłoszenia: 62503  2016; data zamieszczenia: 31.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" , pl. Św. Józefa 5, 62800 Kalisz,
woj. wielkopolskie, tel. 62 7635650, faks 62 7635651.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czystemiasto.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego
oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA z podziałem na
Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zadanie nr 1: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin
CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA;
2. Zadanie nr 2: Usługa ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO,
CZYSTA GMINA z tytułu zanieczyszczenia środowiska;
3. Zadanie nr 3: Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów należących do Związku Komunalnego Gmin
CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SIWZ.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.008, 66.51.50.003, 66.51.51.004, 66.51.54.007, 66.51.60.00
0, 66.51.64.004, 66.51.21.003, 66.51.41.100, 66.51.61.001.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.07.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada i przedłoży zezwolenie
organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie Działu II załącznika do ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) (W
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia
przedmiotowe zezwolenie musi być złożone dla tego z Wykonawców, który będzie wykonywał uzależnioną
od zezwolenia część zamówienia).
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia  nie spełnia
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
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 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
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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 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, 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 dotyczące przynależności 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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Stosownie do treści § 4 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 231), jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4.3.1), zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt III.4.3.1) znajdują odpowiednie zastosowanie w
zakresie terminu ważności.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia  nie spełnia.

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1  Cena  90
2  Fakultatywne warunki ubezpieczenia  10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
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dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, polegających na: zmianie praw i obowiązków stron
wynikających z umowy, spowodowanej zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wpływającej na
zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności zmiana danych związanych z
obsługą administracyjnoorganizacyjną umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.czystemiasto.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62834 Ceków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2016 godzina
10:00, miejsce: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW  sekretariat, Orli Staw 2, 62834
Ceków.
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:
1. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Ponadto tacy Wykonawcy mają obowiązek ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne
porozumienie regulujące ich współpracę.
6. Ww. porozumienie musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (poświadczenie
notariusza musi zostać załączone w oryginale).
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach wybranego Zadania/Zadań, zgodnie z pkt. 4.4 IDW  I
części SIWZ.
8. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w IDW.
9. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uprawnienie osoby/osób
podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
10. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka
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osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
11. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego
status prawny Wykonawcy (np. z odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
wystawione przez osoby do tego upoważnione.
12. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający określił wzory w
IDW  I części SIWZ, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne  w wymaganym
zakresie informacji.
13. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i Listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.) albo Informacji, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej, które należy złożyć w oryginale. Poświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby
uprawnionej/osób uprawnionych, z adnotacją za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
14. Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub
notarialnie poświadczonych kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale).
15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
16. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru do IDW  załącznik nr 1a, załącznik nr 1b, załącznik nr 1c
(zgodnie z wyborem Wykonawcy, odpowiednio dla Zadania),
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik do IDW  załącznik nr 2a, załącznik nr 2b, załącznik nr 2c (zgodnie z wyborem Wykonawcy,
odpowiednio dla Zadania),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie Działu II załącznika do
ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., Poz. 1844),
e) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone na podstawie wzoru do
IDW  załącznik nr 3a, załącznik nr 3b, załącznik 3c (zgodnie z wyborem Wykonawcy, odpowiednio dla Zadania),
f) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.) albo Informację, o tym,
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, sporządzone na
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4a, załącznik 4b, załącznik nr 4c (zgodnie z wyborem Wykonawcy,
odpowiednio dla Zadania),
g) stosowne Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa  w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty,
h) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument/dokumenty
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ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
i) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 6 IDW,
j) Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) na podstawie, których Wykonawca zamierza realizować zamówienie.
Wykonawcy, którzy składają ofertę na Zadanie nr 1, ofertę na Zadanie nr 2 i ofertę na Zadanie nr 3 zobowiązani są
złożyć komplet wymaganych dokumentów i oświadczeń wraz z każdą z tych ofert..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu 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

ZAŁĄCZNIK I  INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego
Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku
Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA, obejmująca:
a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia wraz z
klauzulami dodatkowymi,
c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
d) ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych,
e) ubezpieczenie maszyn od awarii.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.008, 66.51.50.003, 66.51.51.004, 66.51.54.007,
66.51.60.000, 66.51.64.004.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.07.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena  90
2. Fakultatywne warunki ubezpieczenia  10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Związku Komunalnego Gmin CZYSTE
MIASTO, CZYSTA GMINA z tytułu zanieczyszczenia środowiska.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Związku Komunalnego Gmin
CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA z tytułu zanieczyszczenia środowiska.
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie Zamawiającego oraz odpowiedzialność cywilna Zamawiającego z tytułu
zanieczyszczenia środowiska naturalnego w związku z prowadzoną działalnością wynikającą z emisji, zgodnie z
ustawą z dnia 13.04.2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1789 ze zm.).
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=62503&rok=20160531
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.008, 66.51.60.000.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.07.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena  90
2. Fakultatywne warunki ubezpieczenia  10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów należących do Związku Komunalnego
Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów należących do Związku
Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA, obejmująca:
a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC),
b) ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC),
c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW),
d) Assistance (w formie bezskładkowej)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.008, 66.51.21.003, 66.51.41.100, 66.51.61.001.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.07.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena  90
2. Fakultatywne warunki ubezpieczenia  10

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=62503&rok=20160531

7/7

