
Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie: Usługi w zakresie ubezpieczenia

budynków stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

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

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

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: Prowadzący postępowanie: MPGKiM Sp. z o. o. Siemianowice Śląskie

Ogłoszenie nr 601597-N-2019 z dnia 2019-09-25 r.
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

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

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, krajowy

numer identyfikacyjny 00051587900000, ul. ul. Jana Pawła II 10 , 41-100 Siemianowice Śląskie, woj.

śląskie, państwo Polska, tel. 327 605 200, e-mail ratusz@um.siemianowice.pl, faks 327 605 280.

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

Adres profilu nabywcy:

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

które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

www.mpgkim.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

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

(URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie ubezpieczenia budynków

stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie

Numer referencyjny: ZP- MPGKiM/64/IX/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

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

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

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiot

ubezpieczenia opisany jest w Wykazie budynków do ubezpieczenia, Dodatku nr 8 do SIWZ 3.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie

umowy (Dodatek nr 7 do SIWZ). 4. Prowadzący Postępowanie nie przewiduje wymagań, o których mowa

w art. 29 ust 4 ustawy Pzp. 5. Prowadzący Postępowanie nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6.

Prowadzący Postępowanie nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zakres I ubezpieczenie

mienia od wszystkich ryzyk, w szczególności obejmujące : - pożar (ogień) - uderzenie pioruna - wybuch -
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upadek statku powietrznego - zalanie (wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno -

kanalizacyjnych lub technologicznych, w tym wskutek nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów

lub innych urządzeń przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) - awaria

urządzeń i instalacji wodno - kanalizacyjnych - deszcz nawalny - dym - grad - uderzenie fali dźwiękowej -

silny wiatr (huragan) - lawina - osuwanie się ziemi - powódź - przepięcie i przetężenie, w zakresie

obejmującym wyłącznie szkody w instalacjach - sadza - ciężar śniegu lub lodu - uderzenie pojazdu

mechanicznego - zapadanie się ziemi - upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie - trzęsienie ziemi -

pękanie mrozowe Przedmiot ubezpieczenia Wartość (PLN) Budynki i budowle mieszkalno - użytkowe

(Dodatek nr 8 do SIWZ) 372.459.138,00 Budynki wolnostojące (użytkowe) (Dodatek nr 8 do SIWZ)

15.108.028,00 Garaże (Dodatek nr 8 do SIWZ) 6.900.000,00 Kioski (Dodatek nr 8 do SIWZ) 155.270,00

Maszyny, urządzenia, wyposażenie 200.000,00 Oszklenie od stłuczenia 10.000,00 System ubezpieczenia –

z konsumpcją sumy: budynki i budowle mieszkalno - użytkowe – na sumy stałe według wartości

odtworzeniowej (ustalona wart. odtworzenia 2.600 PLN/m² ), Budynki wolnostojące (użytkowe) – na

sumy stałe według wartości odtworzeniowej (ustalona wartość odtworzenia 2.600 PLN/ m² w przypadku

budynków nie docieplonych i 2.800 PLN/m² w przypadku budynków docieplonych) garaże – na sumy

stałe według wartości odtworzeniowej (ustalona wart. odtworzenia 12.000 PLN/szt.), kioski – na sumy

stałe według wartości odtworzeniowej (ustalona wart. odtworzenia 1.000 PLN/m2), maszyny, urządzenia,

wyposażenie - na pierwsze ryzyko według wartości odtworzeniowej, oszklenie – na pierwsze ryzyko

według wartości odtworzeniowej Zakres II Rozszerzenie Zakresu I o ryzyko kradzieży z włamaniem,

kradzieży zwykłej i rabunku: W ramach ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

ochroną ubezpieczeniową objęte będą również koszty naprawy zabezpieczeń w ramach sumy

ubezpieczenia wyznaczonej w systemie pierwszego ryzyka. System ubezpieczenia w odniesieniu do

każdego przedmiotu ubezpieczenia Na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia. Sumę

ubezpieczenia wyznaczono w oparciu o szacowaną wartość szkody w odniesieniu do danego przedmiotu

ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie składniki majątku danego rodzaju do wysokości

ustalonej sumy ubezpieczenia – na jedną i wszystkie lokalizacje. Przedmiot i zakres ubezpieczenia limit w

PLN Maszyny, urządzenia i wyposażenie (środki niskocenne) – od kradzieży z włamaniem i rabunku

50.000,00 Elementy wewnętrzne i zewnętrzne budynków, urządzeń i wyposażenia – od kradzieży zwykłej

15.000,00 We wszystkich rodzajach ubezpieczeń zakresu I i II, z wyjątkiem ubezpieczenia mienia od

kradzieży „zwykłej” należy znieść: franszyzę integralną oraz franszyzę redukcyjną. W kradzieży zwykłej

dopuszcza się wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 200,00

PLN. Dla klauzul dodatkowych dopuszcza się maksymalne franszyzy redukcyjne w wysokości 5%

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=eff94964...

5 z 19 2019-09-25, 10:50



wartości szkody, nie mniej niż 200,00 PLN. Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących zasób Gminy

Siemianowice Śląskie stanowi Dodatek nr 8 do SIWZ Wykaz obligatoryjnych klauzul dodatkowych

rozszerzających zakres ochrony obligatoryjnie włączonych do zakresu ubezpieczenia został zawarty w

Dodatku nr 4 do SIWZ Wykaz fakultatywnych klauzul dodatkowych rozszerzających zakres ochrony

obligatoryjnie włączonych do zakresu ubezpieczenia został zawarty w Dodatku nr 5 do SIWZ Wykaz

wypłaconych odszkodowań z poszczególnych polis został zawarty w Dodatku nr 6 do SIWZ Zakres III

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz

innego mienia Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej (z reżimem

„deliktowo-kontraktowym”) z tytułu szkód osobowych i rzeczowych powstałych w związku z

posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz innego mienia. Suma gwarancyjna: 4.000.000 zł na

jedno i wszystkie zdarzenia, z podlimitami określonymi poniżej. Podlimit dla szkód w mieniu wynosi

1.000.000 zł. Z rozszerzeniem odpowiedzialności ubezpieczeniowej o (limity dotyczą wyłącznie szkód w

mieniu): powstałe w nieruchomościach, mieniu, mieniu powierzonym, mieniu magazynowanym, a także,

z którego korzystano na podstawie użyczenia, najmu, podnajmu, dzierżawy leasingu lub innego stosunku

prawnego, odpowiedzialność obejmuje zarówno delikt jak i kontrakt z uwzględnieniem szkód będących

rezultatem kradzieży, zaginięcia w tym mienie powierzone oraz magazynowane, limit 1 000 000,00 zł na

jedno i wszystkie zdarzenia, powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii

elektrycznej, limit 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia wynikłe z powodu zalań będących

wynikiem nieszczelności stolarki okiennej, stolarki drzwiowej pokrycia dachów, złączy zewnętrznych

budynku, rynien itp., limit 150 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, w związku z prowadzeniem prac

budowlanych, remontowych, naprawczych, instalacyjnych oraz montażowych, limit 1 000 000,00 zł na

jedno i wszystkie zdarzenia, wyrządzone wskutek używania urządzeń dźwigowych i prowadzeniu prac

polegających na wykonywaniu wykopów, przekopów itp., limit 500 000,00 zł na jedno i wszystkie

zdarzenia, wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach, limit 100 000,00 zł na jedno i

wszystkie zdarzenia, wyrządzone w wyniku prowadzenia prac załadunkowych i wyładunkowych, limit 50

000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wyrządzone w wyniku wadliwie wykonanych robót lub usług,

limit 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wyrządzone w wyniku przeniesienia ognia, limit 4.000

000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wyrządzone w wyniku wynajmu, limit 1 000 000,00 zł na jedno

i wszystkie zdarzenia, wyrządzone w wyniku wybuchu i przepięć, limit 1 000 000,00 zł na jedno i

wszystkie zdarzenia, wyrządzone wskutek niedostarczenia energii elektrycznej o określonych przepisami

standardach (np. upalone”0”) limit 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wyrządzone w mieniu
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będącym przedmiotem obróbki, czyszczenia lub naprawy limit 100 000,00 zł na jedno i wszystkie

zdarzenia, wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego z prawem do regresu limity zgodne z pkt.

1-13 W zakresie ww. rodzajów odpowiedzialności cywilnej - Ubezpieczyciel zapłaci (do 10% sumy

gwarancyjnej, ale bez zaliczania ich w poczet sumy gwarancyjnej; za zgodą Ubezpieczyciela) koszty:

wynagrodzenia uzgodnionych z nim rzeczoznawców, kosztów poniesione w celu zapobieżenia szkodzie,

choćby były nieskuteczne, pod warunkiem, że były celowe, uzgodnione z Ubezpieczycielem koszty

obrony sądowej przed roszczeniami osób trzecich, w tym koszty postępowania pojednawczego. Zakres

terytorialny ubezpieczenia: Polska. Franszyza redukcyjna / franszyza integralna w szkodach rzeczowych –

zniesiona.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

66515100-4

66515300-6

66516000-0

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

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

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

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

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

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
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ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2021-10-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2021-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie właściwego organu nadzoru

na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z

wymogami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (j. t.

Dz. U. 2019 poz. 381 ze zmianami) w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia

lub inne dokumenty potwierdzające prawo prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie

Rzeczpospolitej Polskie (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia

przez dwóch lub więcej wykonawców - dokument ten składa wykonawca, który będzie realizował

usługę wymagającą zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności

ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (j. t Dz. U. 2018 poz. 999 z późn. zm.) w

zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające

prawo prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej)

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał

należycie co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług ubezpieczenia majątku i

odpowiedzialności cywilnej zasobów mieszkaniowych (nieruchomości) w wymiarze minimum

500.000 m2 łącznej powierzchni ubezpieczonych zasobów. UWAGA - w przypadku, gdy ww. zakres

usług będzie stanowił część usług o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest w "Wykazie

wykonanych/wykonywanych usług" wyodrębnić rodzajowo i kwotowo usługi, o których mowa

powyżej. - w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał

na zasobach innego podmiotu, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez

Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności

w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

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

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

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

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Prowadzący postępowanie przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy pzp,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Prowadzący postępowanie przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: – W celu wykazania spełniania warunku

z pkt 1.2.1 rozdziału V SIWZ: 3 - koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w

państwie członkowskim Unii europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, tj. : zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności

ubezpieczeniowej na terenie rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września

2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019 poz. 381 ze zmianami) w

zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające

prawo prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. – W celu

wykazania spełniania warunku z pkt 1.2.3 rozdziału V SIWZ: - Wykaz usług wykonanych, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
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zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. Wykaz, z którego

wynika, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał (lub wykonuje) co najmniej 2 usługi

polegające na świadczeniu usług ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej zasobów

mieszkaniowych (nieruchomości) w wymiarze minimum 500.000 m2 łącznej powierzchni

ubezpieczonych zasobów. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez

dwóch lub więcej wykonawców – wykaz ten składają wspólnie, a dowody określające czy usługi

zostały wykonane lub są wykonywane należycie składa wykonawca, który potwierdza spełnienie tego

warunku w imieniu wykonawców występujących wspólnie)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

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

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Dodatek nr 1 do SIWZ,

b) Oświadczenia sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Dodatek nr 2 do SIWZ,

Załącznik nr 1 do Oferty i Dodatek nr 3 do SIWZ, Załącznik nr 2 do Oferty. c) pełnomocnictwo (jeśli

dotyczy) – Załącznik nr 3 do oferty d) formularz cenowy – Dodatek nr 1a do SIWZ e) zobowiązanie

podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 3.1. i pkt 3.4. rozdziału V SIWZ – jeżeli wykonawca polega

na zasobach podmiotu trzeciego to wykonawca przedstawi informację w związku z poleganiem na

zasobach innych podmiotów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
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Nie

Informacja na temat wadium

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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

katalogów elektronicznych:

Nie

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

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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

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

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

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

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

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

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

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

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
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Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Włączenie klauzul fakultatywnych 35,00

Termin platności skladki 5,00

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

nieograniczony)

Tak

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

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

Czas trwania:

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

- Prowadzący Postępowanie wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Dodatek nr 7 do niniejszej

SIWZ - Prowadzący postępowanie przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 2.1 zmniejszenie

ilości przedmiotu ubezpieczenia i tym samym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem

zaistnienia okoliczności wymagających zmniejszenia ubezpieczonego mienia w stosunku do opisanych w

opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem przedłożenia przez jedną ze stron pisemnego uzasadnienia

konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez drugą ze stron na tę zmianę. 2.2 zmiany

wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy w przypadku zmiany : a) stawki podatku od towarów i usług, b)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. O minimalnym wynagrodzeniu

za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
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wykonania zamówienia przez wykonawcę, ustawowej zmiany stawki podatku VAT na usługi będące

przedmiotem zamówienia. 2.2.1 W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt.2.2 litera a) wartość netto

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisów. Powyższa zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od

dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę stawki podatku od towarów i usług. 2.2.2 W

przypadku zmian, o których mowa w ppkt 2.2 lit b) i c) Wykonawca może wystąpić do Prowadzącego

Postępowanie z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty

potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką

wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić

stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 2.2.3 W przypadku uwzględnienia przez

Prowadzącego Postępowanie wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia, w sytuacji o której

mowa w ppkt 2.2 lit b), wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego

kosztu wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących

zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Ewentualna

zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa

powyżej, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w przepisach, o których mowa w ppkt 2.2 lit b) 2.2.4

W przypadku uwzględnienia przez Prowadzącego Postępowanie wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany

wynagrodzenia, w sytuacji o której mowa w ppkt 2.2 lit c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on dodatkowo ponieść w celu

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Ewentualna zmiana wynagrodzenia

będzie obowiązywać od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa powyżej, jednak nie

wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian w przepisach, o których mowa w ppkt.2.2 lit c). 2.3. zmiany,

rezygnacji lub wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia: W trakcie realizacji

umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź

wprowadzić podwykonawcę lub zmodyfikować zakres podwykonawstwa w stosunku do treści oferty.

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22A ustawy pzp, w celu wykazania spełnienia warunków

udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1b tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany

wykazać Prowadzącemu Postępowanie, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
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zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w

postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać

wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust.1 lub art.24 ust.5 Pzp wskazane w SIWZ. W

tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach

SIWZ. 2.4. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2-6

ustawy pzp. 2.5. Zmiana danych związana z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy, (danych

teleadresowych Wykonawcy, zamawiającego) – zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego

faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 2.6. Wszystkie wymienione warunki

stanowią jedynie katalog warunków umożliwiających zmianę postanowień niniejszej umowy i nie

stanowią jednocześnie zobowiązania Stron do wyrażenia zgody na taka zmianę. 2.7. Zmiany umowy

mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia przez jedna ze stron pisemnego uzasadnienia

konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez drugą ze stron na tę zmianę

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-10-03, godzina: 08:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

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

postępowaniu

>

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

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
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Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

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

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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