OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO.
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Pl. Św. Józefa 5
62 – 800 Kalisz
Adres do korespondencji:
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834
Ceków.
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane jest na podstawie art. 10
ust. 1 w związku z art. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.
3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
www. czystemiasto.pl
4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OFERTY CZĘŚCIOWE).
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu komunikacyjnym,
majątkowym oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto,
Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu
Przedmiot zamówienia wg CPV: przedmiot główny - 66330000-2, przedmioty dodatkowe 66337100-2, 66334100-1, 66331100-0, 66332000-6, 66337400-5.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Usługa będąca przedmiotem niniejszego postępowania realizowana będzie w ciągu 12
miesięcy od dnia zawarcia umowy.
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. Wykonawca
musi być uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski, w
zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.).
6.2 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
6.3 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.).

7. INFORMACJA O DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złoŜyć następujące dokumenty:
7.1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 6.1.-6.4., na formularzu
zgodnym z treścią Załącznika do Formularza Oferty Wykonawcy.
7.1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
7.1.3 Zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający uprawnienia
Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń działu
II załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151 z późn. zm.), w zakresie nie mniejszym niŜ opisany w SIWZ.
7.1.4 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.1.2, składa dokument
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument ten musi być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7.1.5 JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt. 7.1.4., zastępuje
się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zaświadczenie takie nie moŜe być wystawione wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.2 Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia,
zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
nr 19, poz. 177 ze zm.).
7.2.1

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w pkt 7.1.1 Wykonawcy mogą złoŜyć:

a) łącznie, w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu albo
b) odrębnie, jeŜeli Wykonawca, składający odrębnie oświadczenie, spełnia samodzielnie
wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
7.2.2

Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.2.(lub odpowiednio w pkt 7.1.4 lub 7.1.5.) i
7.1.3., muszą być złoŜone przez kaŜdego z Wykonawców występujących wspólnie.

7.3 Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 7.1-7.2, Wykonawca składa w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
7.4 Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.
Nie dotyczy.
9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria:
1)

„cena”

2) „fakultatywne warunki ubezpieczenia”,
Kryterium „cena” przyznaje się wagę 95 %.
Kryterium „fakultatywne warunki ubezpieczenia” przyznaje się wagę 5%.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferty naleŜy złoŜyć osobiście lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 18
czerwca 2007 roku do godz. 10.00 na adres korespondencyjny Zamawiającego, tj. Związek
komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
30 dni.
INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.
Nie dotyczy.
INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU
ZAKUPÓW
Nie dotyczy.
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.
Nie dotyczy.

