
Gmina Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z

jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 597352-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz

z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, krajowy numer identyfikacyjny 83040974900000,

ul. Opatowska  31 , 28-200   Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 642 014,

e-mail bzp@staszow.pl, faks 158 643 261.

Adres strony internetowej (URL): www.staszow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
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I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL)

Nie

www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

Nie

www.bip.staszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można

uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz.1128),
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osobiście, za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, sekretariat – pok. 104

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i innych

interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Numer referencyjny: BZP.271.28.11.2017.I

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy:
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów

Gminy Staszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, realizowane w

trzech zadaniach: Zadanie Nr 1: ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej Gminy

Staszów i działających w jej imieniu osób wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami

kultury. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk,

w tym: - od kradzieży z włamaniem i rabunku, - przedmiotów szklanych od stłuczenia, 2)

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 4)

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów. Zadanie Nr 2: ubezpieczenie

pojazdów mechanicznych Gminy Staszów. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe

ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od

uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

kierowcy i pasażerów, 4) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance, 5) bezskładkowe

ubezpieczenie Zielona Karta. Zadanie Nr 3: ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży

Pożarnych Gminy Staszów. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw

nieszczęśliwych wypadków. 2. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony

ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załącznikach nr

6, tj. w opisie przedmiotu zamówienia. 3. W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia

Wykonawca wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w

przypadku ryzyk określonych i opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ, dotyczącym Zadania Nr

2, obejmuje je ochroną ubezpieczeniową, tj. wystawia polisy na 12-miesięczne okresy

ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie

wykonywania zamówienia. 4. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje

ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną

ofertą. 5. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i

które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk
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określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych odmiennie

w SIWZ i w ofercie. Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez 

Wykonawcę nie przewidują wymaganego zakresu ochrony przyjmuje się, że zostanie

on rozszerzony i dostosowany do wymogów SIWZ w drodze postanowień dodatkowych. Tylko

takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które

nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 6. Przez cały okres wykonywania

zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na

podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady

dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności

kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2060 z późn. zm.), w zakresie, w jakim

zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. 7.

Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o.

z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym,

który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej

jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy,

a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę, przy współpracy z Mentor SA

Oddział w Rzeszowie. 8. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w

wysokości zwyczajowo stosowanej. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają

załączniki do niniejszej SIWZ: Załącznik nr 6, w tym: Załączniki nr 6a: „Warunki

obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych”; Załącznik nr 6b:

„Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”; Załącznik nr 6c:

„Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy)”,

Załącznik nr 6d: „Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia oraz opis zabezpieczeń

przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych”, dotyczący zadania Nr 1 i zadania Nr 2. W

załącznikach nr 6 oraz 6d do niniejszej SIWZ został przedstawiony majątek wg stanu na dzień

25.09.2017r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia

31.10.2017r. mienia wg stanu na dzień 30.10.2017r., w tym nowo zakupionego i wcześniej

nie wykazanego, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą.

Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski
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o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego

postępowania. 10. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z

obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

66515100-4

66515400-7

66515000-3

66516400-4

66516000-0

66516100-1

66514110-0

66512100-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
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II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 2017-10-31   lub zakończenia: 2019-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku wymaga

przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia

lub innego równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia

usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem zamówienia, ustawa z dnia

11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2017r.

poz. 1170).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. Wykonawcy,

polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zgodnie z art.22a ustawy Pzp. 1.

Wykonawca, zgodnie z art.22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega
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na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotu

Wykonawca składa wraz z ofertą. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy

przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w

ogłoszeniu i w SIWZ. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji

których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się

do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez

zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których

mowa w ust. 1. 7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w

szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
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zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane

zdolności dotyczą. 8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów, w celu udowodnienia zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, składa wraz z ofertą stosowne

dokumenty w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 9. Wykonawca, który powołuje

się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o

których mowa w pkt.12.I. SIWZ

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
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SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT

3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o

którym mowa w pkt. 1 lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w

pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 3 stosuje się. 5.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
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wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego

dokumentu. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez

wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych

informacji dotyczących tego dokumentu. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy

Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1

lit. a). 8. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w

pkt 1 lit. a), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części

zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca

polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 9. W przypadku wskazania przez

wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, w formie

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych

baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez

wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 10. W przypadku wskazania przez wykonawcę

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, które znajdują się w posiadaniu

zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez

zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 11. Jeżeli jest to niezbędne do

zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,

zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

12.Zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym

mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
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wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie

postępowania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT

1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub

uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności:

a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest

wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie

członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania. - W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub

dokumentów, o których mowa w pkt 1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. -

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa

w pkt 1, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub

dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3

ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. -

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu
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lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych

oświadczeń lub dokumentów. - Zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie

złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia

lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT

2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony formularz oferty według załącznika Nr 1 SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca,

powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w

oświadczeniach, o których mowa w pkt III.3). 3. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby

innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Dokument ten winien określać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów

innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,

przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu

przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
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wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Ww. dokument należy dołączyć do oferty.

4. Jeżeli Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa

w pkt III.3). 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,

oświadczenia, o których mowa w pkt III.3), składa każdy z wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.

Dokumenty, potwierdzające upoważnienie do reprezentowania wykonawcy przez

osobę/osoby podpisujące ofertę. 7. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku,

gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących

wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o

udzielenie niniejszego zamówienia. 9. Zgodnie z art.26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli

wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo

ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie

postępowania. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie

internetowej informacji z otwarcia ofert Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na

stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust.

5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w

art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 SIWZ. Wraz ze

złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienie. Uwaga: - Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym
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również tego przedsiębiorcę. - Ww. oświadczenie nie będzie brane pod uwagę, jeżeli

złożone zostanie przez Wykonawcę wraz z ofertą. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne). 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać

się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku składania oferty przez wykonawców

występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się

odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o

których mowa w pkt III.3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy

oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z

postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy Pzp (art. 24 ust. 5 w zakresie

określonym przez zamawiającego), spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane

jest łącznie. Składanie oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu

następuje wg zasad określonych w pkt 12 SIWZ oraz w pkt III.3)- III.6). 6. Jeżeli oferta

wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana,

zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art.366 Kodeksu cywilnego. Dotyczy

wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4) – składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, powinny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w
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którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1,

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej

osoby. Przepis pkt. 2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu

złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów

odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych

informacji dotyczących tego dokumentu. 5. W przypadku wątpliwości co do treści

dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych

organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Zamawiający żąda od

wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów

dokumentów wymienionych w pkt III.4). 7. Zamawiający żąda od wykonawcy

przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt III.4), dotyczących podwykonawcy,

któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na

którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a

ustawy Pzp. 8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub

dokumentów, o których mowa w pkt III.4), pkt III.5) i pkt III.7), w formie elektronicznej

pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,

zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę

oświadczenia lub dokumenty. 9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub

dokumentów, o których mowa w pkt III.4), pkt III.5) i pkt III.7), które znajdują się w

posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów

przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 10. Jeżeli jest to
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niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a

jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 11.

Zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym

mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie

postępowania. 12. Zgodnie z art.26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył

wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do

ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Dotyczy tajemnicy przedsiębiorstwa. 1. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie,

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący

wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 2. W tym celu informacje zawarte w

ofercie, które Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone

klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty, np. w osobnej wewnętrznej

kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) - zaleca się, aby były

trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do

których, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
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Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty

pisemne uzasadnienie w którym winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, tj.: że

zastrzeżona informacja: -ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny

przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, -nie została

ujawniona do wiadomości publicznej, -podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w

celu zachowania poufności. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom

postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.

Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
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katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert

w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,

na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

1. cena 60,00

2. klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

bez przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający

przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych

wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

W zakresie zadania Nr 1: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących

zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1.1. zmiany warunków

stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zmian powszechnie

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim

zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ; 1.2. zmian

stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czy zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 1.3. w przypadku zmian, o których mowa w pkt.
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1.1 i 1.2, Strony umowy zobowiązane są do podjęcia następujących działań: a) Wykonawca

najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających

przedmiotowe zmiany, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie

zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz

dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany te mają wpływ na

koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w

szczególności: szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów

wykonania umowy przez Wykonawcę, przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości

kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych

kosztów wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych

założeń – takimi jak np. zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) umowy o pracę (do wglądu) lub dokumenty

potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń; b) w terminie 30 dni od otrzymania

wniosku, o którym mowa w lit. a, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego

uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; c)

Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego

pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień doręczenia na adres

właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy; d) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od

dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających przedmiotowe zmiany, może przekazać

Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy; wniosek powinien zawierać co

najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie się

na podstawę prawną zmian przepisów; e) przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w lit.

d, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie

wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w

zakresie przywołanych wyżej przepisów, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez

Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości

wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu; zapisy lit. b

i c stosuje się odpowiednio z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do
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zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od

Zamawiającego; f) jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej w lit. a – f zostanie wykazane,

że zmiany przywołanych wyżej przepisów, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia,

Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, z zachowaniem zasady zmiany wysokości

wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych

przyczynami zmian przywołanych wyżej przepisów; 1.4.zmiany podmiotowego zakresu

zamówienia w przypadku utworzenia nowej jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury,

albo likwidacji jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury objętej zamówieniem;

warunkiem dokonania zmiany jest złożenie pisemnego wniosku przez Zamawiającego i

obliczenie kosztów zmiany (dopłata składki z uwzględnieniem postanowień klauzuli

automatycznego pokrycia lub zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia), zgodnie

z zasadami określonymi w §10 niniejszej umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na

wynagrodzenie Wykonawcy; 1.5.zmiany formy prawnej jednostek organizacyjnych lub

instytucji kultury objętych zamówieniem, w przypadku ich przekształcenia w spółkę prawa

handlowego; nowopowstały podmiot lub upoważniony przez niego Zamawiający winien

wyrazić pisemnie wolę kontynuacji umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi

zgodę na przeniesienie praw z umów na nowy podmiot, pod warunkiem, że nowy podmiot

będzie posiadał analogiczny profil działalności, jak przed zmianą i nie ulegną zmianie

zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe; w przypadku braku pisemnego

potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczeń uważa się, że umowa dotycząca przedmiotowej

jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury z dniem zmiany formy prawnej wygasła.

 Wykonawca dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z

kodeksem cywilnym i zasadami określonymi w § 10 niniejszej umowy w sprawie zamówienia

publicznego. 1.6.zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) zmian opisanych w pkt

1.1 i 1.4, jeżeli będą one związane ze wzrostem albo spadkiem sumy ubezpieczenia przedmiotu

ubezpieczenia, b) wzrostu albo spadku ilości lub wartości przedmiotu ubezpieczenia

ubezpieczonego systemem sum stałych (odpowiednio proporcjonalne zwiększenie

wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem postanowień klauzuli automatycznego pokrycia

lub zwrot przez Wykonawcę składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, zgodnie

z zasadami określonymi w §10 niniejszej umowy), c) wyczerpania sumy ubezpieczenia w

objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka, wyczerpania
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sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (zwiększenie wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku uzgodnienia z Wykonawcą uzupełnienia sumy ubezpieczenia w

ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka lub sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu

odpowiedzialności cywilnej i jego kosztu). 2. Zmiana umowy jest dopuszczalna, jeżeli zajdzie

co najmniej jedna z następujących okoliczności, określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp: 2.1

zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków

zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres,

w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter

oraz warunki wprowadzenia zmian; 2.2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług

ubezpieczeniowych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione następujące warunki: a) zmiana

Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług, zamówionych

w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną

niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej

zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2.3. zostały

spełnione łącznie następujące warunki: 1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest

okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł

przewidzieć, 2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie; 2.4. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma

zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt

2.1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; c) w wyniku przejęcia przez

Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 2.5. zmiany,

niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp; 2.6. łączna

wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. W

przypadkach, o których mowa w pkt 2.1, 2.3 i 2.6, zmiany postanowień umownych nie mogą

prowadzić do zmiany charakteru umowy 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w
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pkt. 1.4 i 1.6 lit. a-b oraz 2, jest złożenie wniosku przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem

obligatoryjnych warunków ubezpieczenia i przyjętych fakultatywnych postanowień

dodatkowych), a w przypadku pozostałych zmian złożenie uzasadnionego wniosku przez

stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę wraz ze sporządzeniem

pisemnego aneksu do umowy (z zastrzeżeniem obligatoryjnych warunków ubezpieczenia i

przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych). 5. Zmiana postanowień umowy może

nastąpić w formie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego albo pisemnego aneksu

pod rygorem nieważności. 6. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1.1 – 2.6, muszą być

dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie

przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. W zakresie

zadania Nr 2: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian

postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1.1. zmiany warunków stanowiących

podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zmian powszechnie

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia

22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w zakresie, w jakim

zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ; 1.2. zmian

stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czy zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 1.3. w przypadku zmian, o których mowa w pkt.

1.1 i 1.2, Strony umowy zobowiązane są do podjęcia następujących działań: a) Wykonawca

najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających

przedmiotowe zmiany, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie

zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz

dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany te mają wpływ na

koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów
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uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w

szczególności: szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów

wykonania umowy przez Wykonawcę, przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości

kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych

kosztów wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych

założeń – takimi jak np. zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) umowy o pracę (do wglądu) lub dokumenty

potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń; b) w terminie 30 dni od otrzymania

wniosku, o którym mowa w lit. a, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego

uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; c)

Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego

pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień doręczenia na adres

właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy; d) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od

dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających przedmiotowe zmiany, może przekazać

Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy; wniosek powinien zawierać co

najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie się

na podstawę prawną zmian przepisów; e) przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w lit.

d, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie

wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w

zakresie przywołanych wyżej przepisów, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez

Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości

wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu; zapisy lit. b

i c stosuje się odpowiednio z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do

zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od

Zamawiającego; f) jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej w lit. a – f zostanie wykazane,

że zmiany przywołanych wyżej przepisów, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia,

Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, z zachowaniem zasady zmiany wysokości

wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych

przyczynami zmian przywołanych wyżej przepisów; 1.4. zmiany podmiotowego zakresu
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zamówienia w przypadku utworzenia nowej jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury,

albo likwidacji jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury objętej zamówieniem;

warunkiem dokonania zmiany jest złożenie pisemnego wniosku przez Zamawiającego i

obliczenie kosztów zmiany (dopłata składki z uwzględnieniem postanowień klauzuli

automatycznego pokrycia lub zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia), zgodnie

z zasadami określonymi w § 10 niniejszej umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na

wynagrodzenie Wykonawcy; 1.5. zmiany formy prawnej jednostek organizacyjnych lub

instytucji kultury objętych zamówieniem, w przypadku ich przekształcenia w spółkę prawa

handlowego; nowopowstały podmiot lub upoważniony przez niego Zamawiający winien

wyrazić pisemnie wolę kontynuacji umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi

zgodę na przeniesienie praw z umów na nowy podmiot, pod warunkiem, że nowy podmiot

będzie posiadał analogiczny profil działalności, jak przed zmianą i nie ulegną zmianie

zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe; w przypadku braku pisemnego

potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczeń uważa się, że umowa dotycząca przedmiotowej

jednostki organizacyjnej lub instytucji kultury z dniem zmiany formy prawnej wygasła .

Wykonawca dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z

kodeksem cywilnym i zasadami określonymi w §10 niniejszej umowy w sprawie zamówienia

publicznego; 1.6. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) zmian opisanych w pkt

1.1 i 1.4, jeżeli będą one związane ze wzrostem albo spadkiem sumy ubezpieczenia przedmiotu

ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy

pojazdów mechanicznych, b) wzrostu albo spadku ilości lub wartości ubezpieczonych

pojazdów mechanicznych (odpowiednio proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia

Wykonawcy lub zwrot przez Wykonawcę składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia,

zgodnie z zasadami określonymi w § 10 niniejszej umowy). 2. Zmiana umowy jest

dopuszczalna, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności, określonych w art.

144 ust. 1 ustawy Pzp: 2.1. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień

umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2.2. zmiany

dotyczą realizacji dodatkowych usług ubezpieczeniowych od dotychczasowego Wykonawcy,

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
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następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub

interoperacyjności usług, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana

Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów

dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości

zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2.3. zostały spełnione łącznie następujące

warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie

przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2.4. Wykonawcę,

któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie

postanowień umownych, o których mowa w pkt 2.1, b) w wyniku połączenia, podziału,

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego

przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych

zmian umowy; c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy

względem jego podwykonawców; 2.5. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w

rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp; 2.6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości

zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. W przypadkach, o których mowa w pkt 2.1,

2.3 i 2.6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy 4.

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 1.3 i 1.6 lit. a-b oraz 2, jest złożenie

wniosku przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem obligatoryjnych warunków ubezpieczenia

i przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych), a w przypadku pozostałych zmian

złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą

stronę wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy (z zastrzeżeniem obligatoryjnych

warunków ubezpieczenia i przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych). 5. Zmiana

postanowień umowy może nastąpić w formie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego

albo pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 6. Zmiany umowy, o których mowa w pkt.

1.1 – 2.6, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo

zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części

wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, z uwzględnieniem
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art. 144 ustawy Pzp. W zakresie zadania Nr 3: 1. Zamawiający przewiduje możliwość

dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia

publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

1.1. zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej

w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu

cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia

wskazanych w SIWZ; 1.2. zmian stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2008), czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 1.3.

w przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1.1 i 1.2, Strony umowy zobowiązane są do

podjęcia następujących działań: a) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w

życie przepisów wprowadzających przedmiotowe zmiany, może wystąpić do Zamawiającego z

pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz

z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy

zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu

zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego

w umowie, a w szczególności: szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości

kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji

wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz

przyszłych kosztów wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość

przyjętych założeń – takimi jak np. zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) umowy o pracę (do wglądu) lub dokumenty

potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń; b) w terminie 30 dni od otrzymania

wniosku, o którym mowa w lit. a, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego

uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; c)

Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
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pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień doręczenia na adres

właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy; d) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od

dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających przedmiotowe zmiany, może przekazać

Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy; wniosek powinien zawierać co

najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie się

na podstawę prawną zmian przepisów; e) przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w lit.

d, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie

wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w

zakresie przywołanych wyżej przepisów, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez

Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości

wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu; zapisy lit. b

i c stosuje się odpowiednio z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do

zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od

Zamawiającego; f) jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej w lit. a – f zostanie wykazane,

że zmiany przywołanych wyżej przepisów, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia,

Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, z zachowaniem zasady zmiany wysokości

wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych

przyczynami zmian przywołanych wyżej przepisów; 1.4. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku: a) zmian opisanych w pkt 1.1, jeżeli będą one związane ze wzrostem albo

spadkiem sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, b) wzrostu albo spadku ilości

ubezpieczonych członków OSP lub jednostek OSP (odpowiednio proporcjonalne zwiększenie

wynagrodzenia Wykonawcy lub zwrot przez Wykonawcę składki za niewykorzystany okres

ubezpieczenia, zgodnie z zasadami określonymi w § 10 niniejszej umowy); 2. Zmiana umowy

jest dopuszczalna, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności, określonych

w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp: 2.1. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień

umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2.2. zmiany

dotyczą realizacji dodatkowych usług ubezpieczeniowych od dotychczasowego Wykonawcy,

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione

następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów
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ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub

interoperacyjności usług, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana

Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla

Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia

określonej pierwotnie w umowie; 2.3. zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)

konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50%

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2.4. Wykonawcę, któremu

Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie

postanowień umownych, o których mowa w pkt 2.1, b) w wyniku połączenia, podziału,

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego

przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych

zmian umowy; c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy

względem jego podwykonawców; 2.5. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w

rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp; 2.6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości

zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. W przypadkach, o których mowa w pkt 2.1,

2.3 i 2.6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy 4.

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 1.1 - 1.2 i 1.4 lit. a-b oraz 2, jest złożenie

wniosku przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem obligatoryjnych warunków ubezpieczenia

i przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych), a w przypadku pozostałych zmian

złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą

stronę wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy (z zastrzeżeniem obligatoryjnych

warunków ubezpieczenia i przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych). 5. Zmiana

postanowień umowy może nastąpić w formie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego

albo pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 6. Zmiany umowy, o których mowa w pkt.

1.1 – 2.6, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo

zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części

wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, z uwzględnieniem

art. 144 ustawy Pzp.
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-16, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu

> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) 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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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Część

nr:
1 Nazwa:

Zadanie Nr 1 - Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej Gminy

Staszów i działających w jej imieniu osób wraz z jednostkami

organizacyjnymi i instytucjami kultury.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy

Staszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, realizowane w trzech

zadaniach: Zadanie Nr 1: ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej Gminy Staszów i

działających w jej imieniu osób wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym: od

kradzieży z włamaniem i rabunku, przedmiotów szklanych od stłuczenia, 2) ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej, 3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 4) ubezpieczenie

następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał

ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w

załącznikach nr 6, tj. w opisie przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515100-4, 66515400-7, 66515000-3,

66516400-4, 66516000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2017-10-31

data zakończenia: 2019-10-30

5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium Znaczenie

1. cena 60,00

2. klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie Nr 2 - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Staszów.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy

Staszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, realizowane w trzech

zadaniach: Zadanie Nr 2: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Staszów. Zakres

zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw

nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance, 5)

bezskładkowe ubezpieczenie Zielona Karta. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał

ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w

załącznikach nr 6, tj. w opisie przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66516100-1, 66514110-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2017-10-31
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data zakończenia: 2019-10-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

1. cena 60,00

2. klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
3 Nazwa:

Zadanie Nr 3 - Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Gminy Staszów.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy

Staszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, realizowane w trzech

zadaniach: Zadanie Nr 3: ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy

Staszów. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną

ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załącznikach nr 6, tj. w opisie przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2017-10-31
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data zakończenia: 2019-10-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

1. cena 60,00

2. klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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