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1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów należących do Spółki Urbis.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66514110-0, 66516100-1, 66512100-3.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów
należących do Zamawiającego
numer CPV: 66514110 - 0 - usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66516100 - 1 - usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności
cywilnej
66512100 – 3 usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów stanowiących własność
Zamawiającego lub pojazdów zakupionych przez Zamawiającego w okresie do 31
grudnia 2017r. ,
Ubezpieczenie obejmuje następujący zakres:
1)
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – ustawa z
dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), w tym:
a)
ubezpieczenie „Assistance”,
b)
ubezpieczenie „Zielona Karta”,
2)
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
3)
ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia, bez udziału własnego autocasco (AC), z rozszerzeniem o ryzyko
kradzieży.

2.

WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie OC
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na terenie RP, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń
Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), w tym:
1)
Ubezpieczenie “Zielona Karta” - ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej pojazdów mechanicznych Zamawiającego poza granicami RP, tj. poza
granicami Unii Europejskiej zgodnie z zakresem “Zielonej karty” (obowiązek
wydania karty przez Wykonawcę przed wyjazdem pojazdu za granicę, na wniosek
Zamawiającego, w dniu zgłoszenia.
Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.
Suma ubezpieczenia stanowiąca świadczenie pieniężne w wysokości:
10.000 zł. z tytułu śmierci
Systemu świadczeń proporcjonalnych w przypadku uszczerbków na zdrowiu (1%
sumy ubezpieczenia wypłacany za każdy orzeczony 1 % uszczerbku na zdrowiu)
Zakres ubezpieczenia obowiązuje na terenie RP i Europy.
Ubezpieczenie AC
1) zakres ubezpieczenia – pełny, tj. bez udziału własnego;
2) zniesienie udziału własnego w szkodach powypadkowych i kradzieżowych;
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3) ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie cen części fabrycznie nowych
montowanych w samochodach oraz kosztów robocizny wg średnich stawek
Autoryzowanych Stacji Obsługi;
4) zniesienie
potrąceń
amortyzacyjnych
przy
wymianie
części w
naprawach powypadkowych;
5) niepomniejszanie sumy ubezpieczenia pojazdu po wypłacie odszkodowania;
6) wyposażenie pojazdu i wyposażenie dodatkowe ubezpieczone razem z pojazdem
bez zawierania umowy dodatkowej włączone w sumę ubezpieczenia pojazdu;
7) ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane:
a) uszkodzeniem w związku z ruchem i postojem wskutek:
- zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami
pochodzącymi z zewnątrz pojazdu
- działaniami osób trzecich,
b) uszkodzeniem lub utratą pojazdów wskutek zdarzeń losowych,
c) kradzieżą pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w
następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia.
8) Zamawiający dopuszcza ( w zamian pkt 7) możliwość zwarcia ubezpieczenia w
wariancie All Risk
9) Zakres ubezpieczenia winien obejmować pomoc Ubezpieczyciela w zbyciu
pozostałości po szkodzie w przypadku wystąpienia szkody całkowitej
Zakres ubezpieczenia obowiązuje na terenie RP i Europy.
Wykupienie ubezpieczenia AC przez Zamawiającego nie jest obligatoryjne i nie musi
dotyczyć wszystkich pojazdów będących jego własnością
Sumy ubezpieczenia zawierają również wyposażenie dodatkowe pojazdów
Ubezpieczenie „ASSISTANCE”
1. W razie wypadku lub awarii pojazdu, naprawa na miejscu awarii lub holowanie
pojazdu do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego/ Kierującego pojazdem w
chwili awarii/wypadku. Limit kilometrów nie mniejszy niż 500 km.
2. Pokrycie kosztów podstawienia i wynajmu pojazdu zastępczego klasyfikowanego w
tym samym segmencie rynkowym co pojazd ubezpieczony na okres min. 7 dni ( nie
dłuższy niż czas naprawy). Pojazd zastępczy nie musi być wyposażony identycznie
jak pojazd ubezpieczony.
Wykupienie ubezpieczenia Assistance przez Zamawiającego nie jest obligatoryjne i
nie musi dotyczyć wszystkich pojazdów będących jego własnością
Ubezpieczenia Assistance dotyczy tylko samochodów osobowych i samochodów o
DMC do 3,5T
Zakres ubezpieczenia obowiązuje na terenie RP i Europy,

Ochrona Ubezpieczeniowa
1) Dla pojazdów umieszczonych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, okres
ubezpieczenia wynosi zawsze rok i rozpoczyna się od dnia wskazanego przy
poszczególnych pojazdach
2) Okres ubezpieczenia AC i NNW nie musi być tożsamy z okresem ubezpieczenia OC
danego pojazdu
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3) Dla pojazdów nabytych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy
Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC, AC i
NNW od chwili zgłoszenia pojazdów do ubezpieczenia na okres jednego roku
4) Wykonawca będzie wysyłał powiadomienia pisemne o wszystkich przyznanych i
wypłaconych odszkodowaniach oraz o wszystkich zwrotach składek po wycofaniu
pojazdu z ubezpieczenia
5) W przypadku likwidacji szkód rozliczenia będą realizowane w formie gotówkowej
dla Zamawiającego (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego) lub
bezgotówkowej, na podstawie jednorazowych upoważnień dla warsztatów
naprawczych.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru warsztatów, w których realizowane
będą naprawy powypadkowe pojazdów.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania naprawy powypadkowej w
warsztacie należącym do Zamawiającego
8) Szkodą całkowitą AC jest szkoda, której koszt naprawy przekracza 70 % sumy
ubezpieczenia pojazdu zgłoszonej przez Zamawiającego. W ww. sytuacji
Wykonawca wypłaca odszkodowanie równe sumie ubezpieczenia pojazdu oraz
przejmuje pozostałości pojazdu.
9) Szkodą częściową AC jest szkoda, której koszt naprawy nie przekracza 70 % sumy
ubezpieczenia pojazdu zgłoszonej przez Zamawiającego.
10) W przypadku wystąpienia szkody całkowitej Ubezpieczyciel każdorazowo udzieli
aktywnej pomocy w zagospodarowaniu pozostałości uszkodzonego pojazdu
poprzez poszukiwanie wiążących ofert na giełdzie internetowej. W przypadku
nabycia pozostałości, rozliczenie szkody całkowitej zostanie dokonane z
uwzględnieniem rzeczywistej ceny sprzedaży pozostałości. W przypadku rezygnacji
ubezpieczającego z ofert nabycia pozostałości, odszkodowanie zostanie ustalone
w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalania odszkodowania
pomniejszonej o wartość pozostałości powypadkowych ustalonych na podstawie
systemów eksperckich
11)W przypadku wycofania pojazdu z użytkowania, tj. sprzedaży pojazdu, przekazania
pojazdu innej jednostce oraz sytuacji, kiedy pojazd zostanie rozbity (szkoda
całkowita), Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu niewykorzystanego
ubezpieczenia pojazdu, bez potrącania kosztów manipulacyjnych (obsługi), na
podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego.
12)Ubezpieczenie AC i NNW wygasa w dniu sprzedaży/przejścia prawa własności
pojazdu, a OC zgodnie z ustawowymi wymaganiami.
13)Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia OC, AC i NNW obowiązujące
Wykonawcę, maja zastosowanie w przypadku ich nieuregulowania w SIWZ.
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do urealnienia wartości pojazdów na dzień
wystawienia polis.
Wykaz pojazdów wraz z okresami ubezpieczenia stanowi załącznik nr 1
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3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.
Wykonawca przystępując do wykonania usługi oświadczy,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

że na etapie
postępowania przetargowego szczegółowo zapoznał się zakresem realizacji usługi
będącej przedmiotem zamówienia i nie wnosi żadnych uwag. Powyższe Wykonawca
oświadczy w załączniku nr 3 do siwz.
Wykonawca winien wskazać w formularzu ofertowym czy zamówienie będzie
wykonywane samodzielnie czy przy pomocy podwykonawców - ze wskazaniem części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm
podwykonawców (załącznik nr 3 do siwz).
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację usług.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi
w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę
minimum 15 osób wykonujących czynności związane z realizacją niniejszej umowy. W
przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca
lub podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce
innej osoby.
Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę ww. osób poprzez przedstawienie Zamawiającemu poświadczonych
za zgodność z oryginałem kopii: umów o pracę, raportów ZUS ZUA oraz miesięczne
raporty RCA/RSA, ewidencji czasu pracy przy wykonaniu zamówienia, ze wskazaniem
ilości godzin przepracowanych każdego dnia danego miesiąca i czynności.
Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji, o której mowa
wyżej, Wykonawca jest zobowiązany składać Zamawiającemu. Zamawiający jest
uprawniony w każdym czasie do kontroli ww. warunku poprzez możliwość żądania
okazania aktualnych umów o pracę lub innych ww. dokumentów dla liczby osób
wskazanej w niniejszym paragrafie. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
muszą realizować zamówienie w zakresie, w jakim czynności realizowane przez
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13.
14.

2

Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy wynikają z art. 22 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p. zm.).
Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli Wykonawca zaprzestał zatrudniania
pracowników na podstawie umowy o pracę w liczbie wskazanej w pkt.14.
Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za
pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EXPECTUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w
Gnieźnie przy ul. Artyleryjskiej 1, który jest brokerem ubezpieczeniowym obsługującym
Zamawiającego.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017

3

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada przewidziane
prawem
zezwolenia
właściwego
organu
na
prowadzenie
działalności
ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy
przedmiot zamówienia,
1.2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej
1.3.

Zdolności technicznej lub zawodowej

2.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

3.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

4

1.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
W celu wstępnego potwierdzenia przez wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zamawiający żąda, aby wykonawca
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1.1.

2.

2.1.

3.

3.1.

3.2.

złożył następujące dokumenty:
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w formie oświadczenia (załącznik nr 4)



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 oświadczeniu.



Wykonawca, który 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.



W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 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.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej zamawiający żąda, aby wykonawca złożył następujące
dokumenty:
zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na
terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia;
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu zamawiający żąda, aby wykonawca złożył następujące dokumenty:
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;
oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej załącznik nr 5); w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.



4.

5.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca 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.
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 IV.3.1.
Wykonawca, który polega 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
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na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu (załącznik nr 6 )
albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez
podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
6.
Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
7.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt IV.3., Zamawiający dopuszcza
złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c
ustawy Pzp (inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu).
9.
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.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt. 6, 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:
10.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
10.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w pkt. 6.
11. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku,
o którym mowa w zdaniu 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopię poświadczoną notarialnie
za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.
13. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt IV.3.1. - 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.
14. Dokumenty, o których mowa w pkt 13., powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
15. 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 13, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
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16.

5

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

6

1.

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. Zapis pkt 14
stosuje się.
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.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSOBY
UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Wszelka korespondencja prowadzona będzie w formie pisemnej.
Dopuszczalne jest przesyłanie pism i dokumentów e-mailem z niezwłocznym
potwierdzeniem w formie pisemnej.
Fakt otrzymania e-maila należy na życzenie strony odwrotnie potwierdzić (e-mail:
m.bialecki@urbis.gniezno.pl). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania
wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez
Zamawiającego na numer adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ.
Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej
http://urbis.gniezno.pl/, na której jest udostępniona SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed terminem otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
postanowień niniejszej SIWZ.
Osobą upoważnioną do bezpośredniego komunikowania się z Wykonawcami jest
Mirosław Białecki tel. 61 424-58-07, e-mail: m.bialecki@urbis.gniezno.pl - w godz. 9:00 –
13:00.
ze
strony
brokera
Pan
Łukasz
Małek
tel.
609 046 904,
e-mail:
lukasz.malek@expectum.pl od poniedziałku do piątku w godz.9.00 – 13.00.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.
7 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia
składania ofert wskazanego w pkt.. siwz.
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8 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
8.

9.

10.

11.

4.1.
4.2.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Winna ona być spięta w sposób
uniemożliwiający jej rozdzielenie, sporządzona w języku polskim, pismem
maszynowym, drukiem komputerowym lub nieścieralnym atramentem oraz
podpisana przez upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela wykonawcy.
Ofertę należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zaadresować na adres
zamawiającego wskazany na stronie tytułowej niniejszej specyfikacji oraz opisać
OFERTA NA PRZETARG na zadanie pn.: „ Ubezpieczenie pojazdów należących do
Spółki Urbis”, a także opatrzyć dodatkowym zastrzeżeniem „NIE OTWIERAĆ PRZED
16.12.2016 r. godz. 10:15”. Kopertę należy opisać również pełną nazwą i adresem
Wykonawcy.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu Zamawiający zostanie poinformowany na
piśmie przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w pkt. IX.1 niniejszej siwz.
Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być sporządzone
i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. VIII.1 niniejszej siwz, a nadto oznaczone
„zmiana” lub „wycofanie”. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa w miejsce
oferty dotychczasowej nową ofertę. Wycofanie oferty oznacza rezygnację
Wykonawcy z udziału w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawca nie może wycofać oferty oraz wprowadzić zmian w jej treści po upływie
terminu, o którym mowa w pkt. IX.1 siwz.
Oferta winna zawierać:
Formularz ofertowy (załącznik nr 3),
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.1.1. siwz (załącznik nr 4 ),
Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 5, składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
W przypadku podpisywania ww. dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopię poświadczoną notarialnie
za zgodność z oryginałem).
Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ustawy
Pzp.
Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt. 11, uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki
udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
Wykonawcy winni przedstawić wyłącznie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi
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w niniejszej siwz. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
wariantowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
9 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
21.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urbis Sp. Z o.o. 62-200 Gniezno, ul.
Chrobrego 24-25, w sekretariacie do dnia 16.12.2016 r. do godz. 10:00.
Oferty złożone po terminie, o którym mowa wyżej, zostaną niezwłocznie zwrócone
wykonawcom.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2016 r. godz. 10:15. w siedzibie Zamawiającego:
Urbis Sp. Z o.o. 62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 24-25
Zamawiający przystąpi do otwarcia kopert z ofertami w obecności wykonawców,
którzy zechcą stawić się w miejscu i terminie wskazanym w punkcie poprzednim.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania kopert z ofertami,
zamawiający podaje nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

22.
23.
24.

25.

10
26.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cenę należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
od wartości netto przedmiotu ubezpieczenia.
Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania
wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do
powstałej kwoty inne składki wpływające na ostateczną cenę.
Ponadto należy dokonać podziału ceny na pojazdy zgodnie z formularzem oferty
( załącznik nr 3 siwz)

27.

28.

11 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
29.
1.1.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami:
Cena oferty
60%
Ocena punktowa = ( najniższa cena/cena oferty badanej) x 100 pkt. x 60%

1.2.

Klauzule fakultatywne

40%

Ocena punktowa + ( suma ocen za podkategorie A,B,C,D,E) x 100 pkt x 40%
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A)


B)



C)

Zakres ubezpieczenia AC
Przyjęcie ryzyka AC w systemie ryzyk nazwanych – 1 pkt
Przyjęcie ryzyka AC w systemie All risk – 3 pkt
Limit kilometrów holowania w ubezpieczeniu Assistance
500 km – 1 pkt
1000 km. – 2 pkt
Brak limitu – 3 pkt
Wprowadzenie możliwości likwidowania ewentualnych szkód z OC sprawcy za
pośrednictwem Wykonawcy ( Bezpośrednia Likwidacja Szkód OC) – 3 pkt
D) Pojazd zastępczy na okres
 7 dni – 1 pkt
 14 dni – 2 pkt
 Na czas naprawy – 3 pkt
E) Posiadanie i udostępnienie Pośrednikowi Zamawiającego platformy internetowej do
obsługi i zarządzania flotą w kontekście ubezpieczeń (platforma internetowa za
pomocą, której możliwe jest samodzielne podglądanie i drukowanie potwierdzeń
zawarcia ubezpieczenia, dostęp do przebiegu szkodowości) – 3 pkt
F) Po zawarciu umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia przydzielony zostanie dedykowany imiennie likwidator. – 3 pkt
2.

Oferta, która otrzyma najwyższą wynikową ilość punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów.
3.
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
3.1 Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ), siedzibę i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy),
siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i
porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny i łączną punktację.
3.2 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne
3.4. Unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w pkt 3.2.,
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
5.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 3.1., na stronie
internetowej.
6.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym
Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób
określony w art.27 ust.2 ustawy Pzp pkt.10 siwz, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w
inny sposób.
7.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust.6
oraz zgodnie z przesłankami określonymi w art.94 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli
w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę Lub upłynął termin do wniesienia
odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2
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lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w ust. 3.1., również na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

8.

12 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana,
zobowiązany jest do dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) – jeśli dotyczy.

13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

14 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Istotne postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostały
zawarte we wzorze umowy (załącznik nr 7 do siwz).

15 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.

4.

5.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
określenia warunków udziału w postępowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego;
opisu przedmiotu zamówienia;
wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie
powinno
wskazywać
czynność
lub
zaniechanie
czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
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6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

zobowiązany
na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający
powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności,
o których mowa wyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2
ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób;
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o
apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.

W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
ze zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2015
r. poz. 1206 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
Komplet dokumentacji przetargowej, jaką Wykonawca może uzyskać w siedzibie
Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej http://urbis.gniezno.pl, zawiera
specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami wg poniższego
wykazu:
Załącznik nr 1 – Wykaz pojazdów
Załącznik nr 2– Zaświadczenia o szkodowości
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej
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Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu
Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Sporządził:

Zatwierdził:

Strona 16 z 16

