
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.mpo.torun.pl

Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno ści cywilnej

Miejskiego Przedsi ębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

Numer ogłoszenia: 32167 - 2015; data zamieszczenia:  09.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. , ul. Grudziądzka 159, 87-100

Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6398119, 6398166, faks 056 6398120.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.mpo.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Kompleksowe ubezpieczenie mienia i

odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia obejmuje

kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp.

z o.o. w Toruniu w trzech częściach w zakresie: Część nr I: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń

losowych z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji; - ubezpieczenie mienia od skutków żywiołów; - ubezpieczenie

mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji (wandalizmu); - ubezpieczenia

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Część nr II: -

ubezpieczenie komunikacyjne OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; - ubezpieczenie komunikacyjne NNW;

- ubezpieczenie komunikacyjne Auto-casco. Część nr III: - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu

szkód w środowisku w związku z prowadzeniem wysypiska śmieci..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4,

66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.03.2016.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania

działalności, jeżeli przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny

dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie

mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia

niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy oświadczy, że spełnia ten

warunek

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem

technicznym, gdy oświadczy, że spełnia ten warunek

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, gdy oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do

wykonania zamówienia;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdy

Wykonawca oświadczy, że spełnia ten warunek

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą okre ślonym

wymaganiom nale ży przedło żyć:

inne dokumenty

Celem potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

Wykonawca  dołączy  do  oferty  Ogólne  Warunki  Ubezpieczenia  -  w  formie  oryginału  lub  kserokopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem

III.6) INNE DOKUMENTY
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Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1) Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie wynika ono z przepisów

lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być

dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; 2) Wypełniony załącznik nr 1a, 1b, 1c -

formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: a) W razie dokonywania

przez Zamawiającego inwestycji w majątek trwały, wzrostu jego wartości lub zbywania takiego majątku; b) W

razie konieczności zwiększenia aktualnych sum gwarancyjnych lub uzupełnienia limitów; c) W przypadku zmian

organizacyjnych mogących wystąpić u Zamawiającego, w tym zmianie zakresu prowadzonej działalności w

szczególności miejsca jej wykonywania; d) W przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmiany ubezpieczenia

wynikające ze zmian OWU Wykonawcy; e) W przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian

przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia; f) W przypadku rozszerzenia zakresu

ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; g) W przypadku zmiany zakresu

ubezpieczenia przewidzianego w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia. 2.

Zmiana umowy może polegać w szczególności na: Część 1 a) zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego

środków trwałych, modernizację i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji; b) zmianie ilości

posiadanego przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na

Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; c) zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; d)

likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji; e) zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności

rodzaju miejsca działalności; f) zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu

zamówienia określone w SIWZ; g) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą

Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego

w SIWZ; Część 2 a) zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków transportu; b) zmianie wysokości

sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; c) zmianie ilości osób podlegających ubezpieczeniu w zakresie NNW;

d) likwidacji środków transportu; e) zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie

przedmiotu zamówienia określone w SIWZ; f) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i

za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie
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przewidzianego w SIWZ; Część 3 a. zmianie wysokości sumy gwarancyjnej; b. zmianie zakresu wykonywanej

działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności; c. zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w

SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ; d. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na

wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka

ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ e. korzystne dla Zamawiającego zmiany ubezpieczenia

wynikające ze zmian OWU Wykonawcy; f. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów

prawnych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.mpo.torun.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Miejskie Przedsiębiorstwo

Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, Biuro Zamówień Publicznych, pokój 203.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.03.2015

godzina 12:45, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń,

sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa

Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia obejmuje

kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa

Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji; - ubezpieczenie mienia od skutków żywiołów; - ubezpieczenie mienia

od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji (wandalizmu); - ubezpieczenia

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.03.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80

2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych ryzyk - 10

3. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - 10
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CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Ubezpieczenie komunikacyjne OC, NNW, AC Zamawiającego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia obejmuje

kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa

Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu w zakresie: - ubezpieczenie komunikacyjne OC posiadaczy pojazdów

mechanicznych; - ubezpieczenie komunikacyjne NNW; - ubezpieczenie komunikacyjne Auto-casco.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.03.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. Fakultatywne klauzule ubezpieczenia - 10

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia obejmuje

kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa

Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód w

środowisku w związku z prowadzeniem wysypiska śmieci.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.64.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.03.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. Fakultatywne klauzule ubezpieczenia - 10
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