Poznań: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o.
Numer ogłoszenia: 29784 - 2015; data zamieszczenia: 10.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. , al. Marcinkowskiego 11, 61827 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8530813, faks 61 8530842.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.odpady.poznan.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa handlowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 b Ustawy
Pzp..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności
cywilnej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ubezpieczenie majątku i
odpowiedzialności cywilnej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Ubezpieczenie obejmuje: a) usługi ubezpieczenia od ognia - kod CPV 66515100-4 b) usługi
ubezpieczenia od skutków żywiołów - kod CPV 66515400-7 c) usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty kod CPV 66515000-3 d) usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - kod CPV 66516000-0 e) usługi
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - kod CPV 66512100-3 f) usługi ubezpieczenia pojazdów
mechanicznych - kod CPV 66514110-0 2. Zakres przedmiotu zamówienia, a także szczególne warunki
ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego oraz zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie,
określono w części II niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowch. 4.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające
do zamówienia podstawowego w okresie realizacji zamówienia stanowiącego nie więcej niż 50% jego wartości i
polegającej na powtórzeniu tego samego rodzaju usługi, zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.
III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- wykonawcy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie nie
będącym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru
Finansowego (wcześniej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych), bądź
Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 w zakresie
wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia - zgodnie z Ustawą z dnia 22
maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.),
- wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w państwie
będącym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie organu nadzoru
kraju w którym mają siedzibę, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem
zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenia i dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania 1. Wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, z podaniem kosztu
ubezpieczenia poszczególnych ryzyk oraz łącznej wartości zamówienia, złożone na druku - załącznik nr 2 do
SIWZ. 3. Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie, złożone na druku - załącznik nr 3
do SIWZ. 4. Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp lub pisemne zobowiązanie podmiotów posiadających
wiedzę i doświadczenie/ potencjał techniczny/osoby zdolne do wykonania, zdolności finansowe lub ekonomiczne,
do oddania do dyspozycji Wykonawcy tych zasobów w trakcie wykonania zamówienia - wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia z art. 24 ust.1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 6.
Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji niejawnych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 7.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 8. Wykonawcy mający
siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych),
bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r., w zakresie wszystkich grup ryzyk
objętych przedmiotem zamówienia - zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności
ubezpieczeniowej;Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w państwie

będą¬cym członkiem Unii Europejskiej - zezwolenie organu nadzoru kraju w którym mają siedzibę, w zakresie
wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. 9. Jeżeli oferta jest podpisana przez osobę nie
figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy załączyć do oferty
pełnomocnictwo. 10. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia winni załączyć dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Ogólne warunki
ubezpieczeń wykonawcy w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia Ocena spełniania warunków
wymienionych w pkt. VII niniejszego SIWZ dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach, o których mowa powyżej. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie załączyli do oferty
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym
przez zamawiającego terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania Dokumenty wymagane w pkt 7-8 należy przedstawić w formie
oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z
oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania
wykonawcy. Osoba(y) podpisująca(e) ofertę winna(y) czytelnie podać imię i nazwisko lub może złożyć podpis w
formie skróconej z pieczątką identyfikującą osobę. Dokument wymagany w pkt. 9 winien być przedstawiony w
oryginale lub potwierdzony notarialnie za zgodność z oryginałem.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - Zakres ryzyk dodatkowych podlegajacych ocenie - 20
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Proponowane przez zamawiającego istotne postanowienia umowy zawarte są w części II SIWZ. 2. Zmiany
zapisów umowy mogą być wprowadzone na zasadach obowiązujących w art. 144 ust.1. Prawa zamówień
publicznych, w formie pisemnej (aneks do umowy). Zmiany zapisów mogą dotyczyć przypadków: - dopuszczalna
jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana
siedziby, adresu, nazwy), - dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Zamawiającego bez
zmian samego Zamawiającego (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), - dopuszczalne jest obniżenie
wynagrodzenia Wykonawcy (składki za ubezpieczenia) w przypadku zmniejszenia przedmiotu zamówienia
polegającego w szczególności na: likwidacji, sprzedaży, przekazaniu mienia itd.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.odpady.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Zagospodarowania
Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. Al. Marcinkowskiego 11 61-827 Poznań pok. 11 I piętro..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2015
godzina 10:00, miejsce: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. Al. Marcinkowskiego 11 61827 Poznań pok. 13 I piętro Sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

