PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ Sp. z o. o.
ul. Polna 4
62-700 Turek

Nr sprawy: DGK-GRAIZ/SG-133/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Turku

Kody CPV:
- 66.51.50.00-3 ubezpieczenie od uszkodzeń lub utraty
- 66.51.54.00-7 ubezpieczenie od skutków żywiołów
- 66.51.60.00-0 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
- 66.51.61.00-1 ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
- 66.51.41.10-0 ubezpieczenie pojazdów mechanicznych
- 66.51.21.00-3 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Tryb:
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Turek, 2018 r.
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Nazwa i adres Zamawiającego

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Polna 4, 62-700 Turek,
tel. (63) 28-00-321 , fax. (63) 278-41-51 , godziny pracy pn.-pt. 7.00-15.00
Tryb udzielenia zamówienia

2.

Zamówienie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej Ustawą.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
Przedmiot zamówienia

3.
1.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Turku.
Opis przedmiotu zamówieniu zawierają załączniki:

4.

- zakres przedmiot i warunki ubezpieczenia

- załącznik nr 5 do SIWZ

- wykaz budynków i budowli PGKiM

- załącznik nr 6 do SIWZ

- wykaz budynków - wspólnoty, gminne, garaże

- załącznik nr 7 do SIWZ

- wykaz zabezpieczeń budynków PGKiM

- załącznik nr 8 do SIWZ

- wykaz sprzętu elektronicznego

- załącznik nr 9 do SIWZ

- wykaz pojazdów

- załącznik nr 10 do SIWZ

2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

4.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

5.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

6.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

7.

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.
Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: DGK-GRAIZ/SG-133/2018 Wykonawcy we wszystkich
kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

5.

Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

6.

Termin wykonania zamówienia

Ubezpieczenia zamawiającego opisane w SIWZ obejmują okres dwudziestu czterech miesięcy począwszy od 1 stycznia 2019 roku do
31.12.2020 roku
7.

Warunki udziału w postępowaniu

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1.

Nie podlegają wykluczeniu,

7.1.2.

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
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a)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
zamawiający uzna, iż ten warunek został spełniony, w przypadku gdy wykonawca przedstawi dokument potwierdzający
posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2015 poz.1844 z późn. zm.) we wszystkich grupach ryzyk
objętych przedmiotem niniejszego postępowania.

8.
8.1.

b)

zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

c)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie

Podstawy wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

8.2.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy:
a) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016
r. poz. 615) 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, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

8.3.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.

8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy lub
na podstawie okoliczności wymienionych w pkt. 8.2. SWIZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
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prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8.5.

Wykonawca

nie

podlega

wykluczeniu,

jeżeli

Zamawiający,

uwzględniając

wagę i szczególne

okoliczności czynu

Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.4 SIWZ.
8.6.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, zamawiający zgodnie z art. 25a ustęp 1 pkt. 1 ustawy żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
9.1.1.

Oświadczenia

aktualnego

na

dzień

składania

ofert

stanowiącego

wstępne

potwierdzenie,

że

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do SIWZ.
9.1.2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w
punkcie 9.1.1 SIWZ.
Wykonawca w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ zamieszcza informację o powierzeniu wykonania części zamówienia
podwykonawcom.
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9.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ustęp 5 pkt 1 ustawy,
zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
9.2.1. 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy.
9.3. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9.3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt. 9.2.1. SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9.3.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.3.1a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
9.3.3. 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 pkt 9.3.1a), 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 organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepisy pkt 9.3.2. stosuje się odpowiednio.
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.
9.4.

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25.ust. 1 pkt 1, zamawiający żąda złożenia na wezwanie
zamawiającego następujących dokumentów:
9.4.1. dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2015 poz.1844 z późn. zm.) we wszystkich
grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego postępowania.

9.5.

Informacja dla Wykonawców:
- którzy wspólnie (spółki cywilne/konsorcja) będą się ubiegać o udzielenie zamówienia oraz
- którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
9.5.1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich „Wykonawców” występujących
wspólnie. „Wykonawcy” występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego. Należy przedłożyć pełnomocnictwo wraz z ofertą. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie
dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. „Wykonawcy” wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy zawrzeć konsorcjum w formie cywilnoprawnego porozumienia.
9.5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty

i oświadczenia, o

których mowa w pkt 9.1. i 9.2. SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzą 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.
9.5.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie

o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, załącznik nr 4 do SIWZ , składa każdy z Wykonawców.
9.5.4. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub poświadczonego urzędowo odpisu.
9.5.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1.1. SIWZ.
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z postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach

9.5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w punkcie 9.1.1. SIWZ (art. 25a ustęp 1 ustawy), oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ustęp 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie do ich złożenia w
terminie przez siebie wskazanym.
Dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ustęp 1 pkt. 23

10.

w związku z art. 24 ustęp 11

ustawy
10.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający zgodnie z art. 25a ustęp 1
pkt. 1 ustawy żąda dostarczenia następujących dokumentów:
10.1.1.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; 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.(oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ)

11.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.
Ilekroć mowa o grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

12.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą

12.1.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia@pgkim-turek.pl z wyłączeniem oferty wraz

z załącznikami

oraz pełnomocnictw, które mogą zostać złożone wyłącznie na piśmie.
12.2.

Poprzez przekazanie faksem rozumie się przesłanie dokumentu podpisanego przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy albo działające w imieniu Zamawiającego. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

12.3.

Do kontaktu drogą faksową z Zamawiającym należy użyć:
- faks: (0-63) 278-41-51.

12.4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami , od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, są:
w sprawach zamówień publicznych
w sprawach przedmiotu zamówienia
12.5.

Sebastian Gałczyński – tel. 0-63 28-00-307,
Krzysztof Sałata

– tel. 600 806 381.

Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 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.

12.6.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

12.7.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

12.8.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła
zapytania oraz umieszcza na stronie internetowej

12.9.

Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty,
12.10. Przykładowe oczywiste omyłki rachunkowe poprawiane przez zamawiającego:
a)

w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
-

jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że
prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

-

jeżeli cenę za część podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i
ten zapis ceny za część, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

b)

w przypadku sumowania cen za poszczególne pozycje w części:
-

jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za pozycje części, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za
poszczególne pozycje w danej części,

c)

jeżeli suma cen za pozycje pakietu (części) – wartość pakietu (części) zapisana w arkuszu kalkulacyjnym nie odpowiada
cenie zapisanej w formularzu ofertowym, zamawiający przyjmie za prawidłową cenę zapisaną w arkuszu kalkulacyjnym,

Po dokonaniu poprawek zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12.11. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia

zawiadomienia o poprawieniu

omyłek polegających na

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty nie zgodził
się na ich poprawienie, podlega odrzuceniu.
12.12. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego

lub

wynikającymi

z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
a)

oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków
wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których
wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847);

b)

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

c)

wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym
realizowane jest zamówienie,

d)

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

e)

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

12.13. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
a)

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania
zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 12.12, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia;

b)

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej

z uwzględnieniem

okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 12.12.
12.14. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
12.15. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.

Wymagania dotyczące wadium
W przedmiotowym przetargu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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14.

Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez
okres 30 dni.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15.
15.1.

Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta musi zawierać:
a)

wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ,

b)

oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 9 SIWZ,

c)

projekt polis z uwzględnieniem klauzul i warunków szczególnych dostosowujących OWU Wykonawcy w poszczególnych
ryzykach do wymagań Zamawiającego.

d)

OWU Wykonawcy w zakresie ryzyk będących przedmiotem niniejszego zamówienia,

e)

wykaz osób do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy, o ile nie wynika to z wcześniejszych
dokumentów. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do
przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę, pełnomocnictwo powinno być przedstawione
w formie oryginału, odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do
reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy.

f)

wykaz dokumentów tajnych (stron oferty), co do których wykonawca zastrzega sobie tajność – dodatkowo do uznania
wykonawcy. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, jest zobowiązany załączyć do
oferty zastrzeżenia poprzez oznaczenie klauzulą „NIE
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.

UDOSTĘPNIAĆ INNYM.

INFORMACJE

STANOWIĄ TAJEMNICĘ

11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” (TEKST JEDNOLITY

DZ. U. Z 2003 R. NR 153, POZ. 1503 Z PÓŻ. ZMIANAMI) wraz z uzasadnieniem oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzeźroczyste folie. Wykonawca dołączy wykaz dokumentów niejawnych. Niedopełnienie
tych wymogów skutkuje jawnością całej oferty.
Wykonawca nie może zastrzec jako tajnych informacji zawartych m.in. w formularzu ofertowym, innych informacji
będących informacjami jawnymi w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. w ofertach nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa Zamawiający odtajni te informacje

a następnie poinformuje o tym zainteresowanego. Wykonawca

wraz z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej powinien wykazać, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
15.2.

Wszystkie strony powinny być ponumerowane, trwale zszyte lub spięte w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie oraz
podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „osoby uprawnione”).

15.3.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub
ich brak w wymaganym terminie.

15.4.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

15.5.

Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim.

15.6.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.

15.7.

Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w ofercie winny być parafowane wraz z datą przez osobę (osoby) podpisujące
oferty.

15.8.

Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.

15.9.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15.10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, oferty składane w postępowaniu

o zamówienie publiczne są jawne i

podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie
mogą być one udostępniane.
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15.11. W przypadku gdy, w toku badania ofert okaże się, że zastrzeżone informacje zawarte w ofertach nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa Zamawiający odtajni te informacje a następnie poinformuje o tym zainteresowanego.
15.12. Udostępnianie ofert będzie odbywać się na poniższych zasadach:
-

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej
oferty,

-

Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji,
które mogą być Wykonawcy udostępnione,

-

Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym
poinformuje Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu.

15.13. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność,
z napisem „Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej sp. z o.o. w Turku . (nr postępowania: DGK-GRAIZ/SG-133/2018 ).Nie otwierać przed dn. 28.11.2018 r. do godz.
10.15.” Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę
złożoną po terminie. Wykonawca może złożyć również ofertę w dwóch kopertach zewnętrznej i wewnętrznej w tym przypadku
opakowanie zewnętrzne powinno być opatrzone jedynie klauzulami jak wyżej, bez informacji o Wykonawcy i jego danych adresowych.
Takie informacje natomiast, muszą znaleźć się na opakowaniu wewnętrznym oferty.
15.14. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania opakowania oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

16.

Oferty należy składać w biurowcu Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ,
ul. Polna 4, 62-700 Turek, pok. Nr 20 do dnia 28 listopada 2018 r. do godz. 10:00.
W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego (biurowiec Spółki).
Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:15 w dniu 28 listopada 2018 r. w pokoju nr 19, przy ul. Polnej 4, 62-700 Turek.
Ofertę złożoną po tym terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy. Oferty, które nadejdą drogą pocztową w kopertach
(opakowaniach) naruszonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia.
Możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania ofert dopuszcza się jedynie w sytuacjach i trybie wynikającym z art. 38 Ustawy.
Przedstawiciele Wykonawcy mają prawo uczestniczyć w sesji jawnej otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie
kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz
adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji, warunków płatności
zawartych w ofertach.
16.1. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:
1)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2)

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3)

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.

17.

Opis sposobu obliczenia ceny

17.1.

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto z podatkiem VAT (wg stawki 23%).

17.2.

Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.

17.3.

Cena określona w ofercie będzie stała tzn. nie ulega zmianie przez okres ważności ofert (związania) oraz okres realizacji
(wykonania) przedmiotu zamówienia.

17.4.

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi
przez zamawiającego.

Uwaga!!!
Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015, poz. 605):
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a)

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego,
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Wartość tą Wykonawca określa w pkt 6 (oświadczenie Wykonawcy) Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

b)

W przypadku, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od
towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

18.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz
sposobu oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

Kc

Cena łączna oferty - 60%

Kk

Klauzule dodatkowe - 40%

Kc Cena łączna oferty - suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania tzn. wszystkie ryzyka,
klauzule obligatoryjne i rozszerzenia. Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul
obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.
Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty
Liczba punktów oferty ocenianej (LPKc) : ------------------------------------ x 100 pkt.
Cena oferty ocenianej

Kk Klauzule dodatkowe - włączenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających oferowaną ochronę ubezpieczeniową.
Wykonawcy za akceptację klauzul dodatkowych otrzymają punkty zgodnie z poniższym wykazem.

Liczba

L.P.

Nazwa klauzuli

1.

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - huragan

2

2.

Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji

2

3.

punktów

Klauzula pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach od
daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji

2

4.

Klauzula franszyzn / udziałów własnych

4

5.

Klauzula dostosowania do zaleceń organów państwowych

2
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6.

Klauzula miejsca ubezpieczenia

1

7.

Klauzula odtworzenia mienia w nowej lokalizacji

1

8.

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych

4

9.

Klauzula uproszczonej ścieżki likwidacji

3

10.

Klauzula oględzin

3

11.

Klauzula 72 godzin

3

12.

Klauzula szybkiej likwidacji szkód

4

13.

Klauzula likwidacji szkody częściowej

4

14.

Klauzula wypłaty odszkodowania

4

15.

Klauzula wypłaty zaliczki

3

16.

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie

3

17.

Klauzula nieodtwarzania mienia

6

18.

Klauzula przypalenia i osmalenia

3

19.

Klauzula składowania

4

20.

Klauzula ubezpieczenia prewencyjnego

5

21.

Klauzula funduszu prewencyjnego

10

22.

Klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

20

23.

Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych

4

24.

Klauzula transportowania

3

ŁĄCZNIE

100

12.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się
następującym wzorem:

On = LPKc x 60% + LPKk x 40%
On - oferta najkorzystniejsza
LPKc - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium Kc
LPKk - suma punktów za klauzule dodatkowe przyznana w kryterium Kk
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie i w SIWZ oraz
została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli uzyska łącznie za kryterium K c i Kk największą liczbę punktów.
20.

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego

20.1

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w
niniejszej SIWZ.
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Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

20.2

a)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli

jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b)

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c)

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89

ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d)

unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
20.3.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy, informacja, o której mowa w pkt 20.2, zawiera wyjaśnienie powodów,
dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

20.4.

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 20.2 lit. a) i d), na stronie internetowej.

20.5.

Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 20.2, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym
interesem publicznym.

20.6.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli informacja zostanie przesłana
w inny sposób.

20.7.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego

w ppkt 20.6, jeżeli w

postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
20.8.

Zamawiający zawrze umowę po upływie terminu do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180
ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wynik lub postanowienie odwoławcze.

20.9.

W terminie wskazanym we wspomnianym piśmie, wybrany Wykonawca powinien przybyć we wskazane przez Zamawiającego
miejsce w celu podpisania umowy.

20.10. Na pisemny wniosek wybranego Wykonawcy, nie wyklucza się również możliwości podpisania umowy w trybie
korespondencyjnym.
20.11. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ.

21.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w
innej formie.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 - 3 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.

11

5. 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.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. 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 się 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.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

23.

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, Zamawiający informuje , że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek:



inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul.
Polna 4, 62-700 Turek jest Pani Karina Izydorkiewicz, kontakt: tel. 63 28 00 307, e-mail iod@pgkim-turek.pl ;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie
mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Turku nr post. DGK-GRAIZ/SG-133/2018;



odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;



dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;



obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.



posiada Pani/Pan:



na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących niniejszego postępowania;



na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – skorzystanie z prawa do sprostowania nie

22 RODO;

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołów oraz jego załączników;


na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;



prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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nie przysługuje Pani/Panu:



w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;



prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

24. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych
Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o wyżej
wymienioną ustawę i Kodeks Cywilny.

Załączniki :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Formularz ofertowy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
Oświadczenie z art.24 ustawy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Zakres, przedmiot i warunki ubezpieczenia
Wykaz budynków i budowli - PGKiM
Wykaz budynków- wspólnoty, gminne, garaże
Wykaz zabezpieczeń budynków - PGKiM
Wykaz sprzętu elektronicznego
Wykaz pojazdów
Wzór umowy
Przebieg ubezpieczenia

- zał. nr 1
- zał. nr 2
- zał. nr 3
- zał. nr 4
- zał. nr 5
- zał. nr 6
- zał. nr 7
- zał. nr 8
- zał. nr 9
- zał. nr 10
- zał. nr 11
- zał. nr 12

Zatwierdzam:

______________________
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Nr sprawy: DGK-GRAIZ/SG-133/2018
Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Polna 4
62-700 Turek
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku oferujemy wykonanie zamówienia:
Kryterium - CENA (60%)
Cena łączna oferty - suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania łącznie z klauzulami
obligatoryjnymi i zaakceptowanymi klauzulami fakultatywnymi

L.P.

Ubezpieczane ryzyka

Składka roczna

Składka za 2 lata
(kol. Bx2)

A

B

C

1.

Ogień i inne zdarzenia losowe, wandalizm

2.

Przedmioty szklane od stłuczenia

3.

Kradzież z włamaniem i rabunek

4.

Kradzież zwykła, dewastacja

5.

Sprzęt elektroniczny i oprogramowanie

6.

Odpowiedzialność cywilna

7.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

8.

OC kom.

9.

AC+KR

10.

NNW

Cena ofertowa ogółem (składka ogółem za dwuletni okres ubezpieczenia) =
C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10
Cena ofertowa ogółem słownie ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
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Kryterium - KLAUZULE DODATKOWE (40%)
Oświadczamy, że składka za zaakceptowane przez nas klauzule fakultatywne uwzględniona została w cenie łącznej oferty.
Akceptujemy następujące klauzule fakultatywne:

L.P.

Liczba
punktów

Nazwa klauzuli

1.

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - huragan

2

2.

Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji

2

3.

Klauzula pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach od
daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji

2

4.

Klauzula franszyzn / udziałów własnych

4

5.

Klauzula dostosowania do zaleceń organów państwowych

2

6.

Klauzula miejsca ubezpieczenia

1

7.

Klauzula odtworzenia mienia w nowej lokalizacji

1

8.

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych

4

9.

Klauzula uproszczonej ścieżki likwidacji

3

10.

Klauzula oględzin

3

11.

Klauzula 72 godzin

3

12.

Klauzula szybkiej likwidacji szkód

4

13.

Klauzula likwidacji szkody częściowej

4

14.

Klauzula wypłaty odszkodowania

4

15.

Klauzula wypłaty zaliczki

3

16.

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie

3

17.

Klauzula nieodtwarzania mienia

6

18.

Klauzula przypalenia i osmalenia

3

19.

Klauzula składowania

4

20.

Klauzula ubezpieczenia prewencyjnego

5

21.

Klauzula funduszu prewencyjnego

10

22.

Klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

20

23.

Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych

4

24.

Klauzula transportowania

3
ŁĄCZNIE

TAK/NIE

100

UWAGA: punktacja jest przyznawana wyłącznie za klauzule zaakceptowane - oznaczone słowem "TAK"
1.
2.

Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.
Oświadczamy, że klauzule i warunki szczególne w brzmieniu z SIWZ mają pierwszeństwo nad ogólnymi warunkami
ubezpieczenia.
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Oświadczamy, że przyjmujemy wartości podane w SIWZ jako podstawę do ustalenia wysokości każdego odszkodowania bez
odnoszenia ich do wartości nowej danego środka trwałego.
Oświadczamy, że akceptujemy szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego oraz w pełni i bez zastrzeżeń
akceptujemy załączony do SIWZ wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.
Wykonanie
niżej
wskazanego
zakresu
zamówienia
powierzymy
podwykonawcom
(jeżeli dotyczy ) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

9.

Oferta została złożona na ………… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr … do nr …. ..

10.

Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji :
Nazwa (firma) Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………………..…………….
tel. …………………………………, faks ……………………………….
( przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika)

11.

Załącznikami do niniejszej oferty są :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………….…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

..................................................................................
/upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy/

Uwagi:
* należy podać dane/uzupełnić
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Nr sprawy: DGK-GRAIZ/SG-133/2018
Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku
ul. Polna 4
62-700 Turek
Wykonawca:
……………………………………………
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………………..……
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Kompleksowe ubezpieczenie mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku”, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w
Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać
mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).
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Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,

NA KTÓREGO ZASOBY

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Nr sprawy: DGK-GRAIZ/SG-133/2018
Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku
ul. Polna 4
62-700 Turek
Wykonawca:
……………………………………………
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………………..……
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Kompleksowe ubezpieczenie mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku”, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w
Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
SIWZ, o których mowa w art. 22 ustawy PZP.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Nr sprawy: DGK-GRAIZ/SG-133/2018
Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku
ul. Polna 4
62-700 Turek

Wykonawca:
……………………………………………
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………………..……
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

UWAGA! Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku”, w związku z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, oświadczamy, że;
1. nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty
2. należymy do grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty i przedstawiamy/nie
przedstawiamy* następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
_____________________________________________________________

* niepotrzebne skreślić
Uwaga:
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez
każdy podmiot.
Nie przedłożenie dowodów i nie wykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli
odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.

20

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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