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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334361-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Usługi ubezpieczeniowe
2014/S 189-334361

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5
Osoba do kontaktów: Marta Ostrowska
59-220 Legnica
POLSKA
Tel.:  +48 768506511
E-mail: marta.ostrowska@kolejedolnoslaskie.eu
Faks:  +48 768553302
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.kolejedolnoslaskie.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Ubezpieczenia komunikacyjne, mienia i odpowiedzialności cywilnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL
Kod NUTS PL51

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334361-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:marta.ostrowska@kolejedolnoslaskie.eu
www.kolejedolnoslaskie.eu
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem Zamówienia są usługi ubezpieczeniowe w zakresie:
Zadanie I: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
Zadanie II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowe;
Zadanie III: Ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie mienia.
Szczegółowyopis przedmiotu Zamówienia zawiera dla Zadania I Załącznik nr 1 do wzoru Umowy stanowiącego
Załącznik nr 4 do SIWZ, dla Zadania II Załącznik nr 1 do wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,
dla Zadania III Załącznik nr 1 do wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Całkowita wartość zamówienia sektorowego zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp,
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, to jest powyżej
kwoty 414 000 EUR (słownie: czterysta czternaście tysięcy euro zero centów). Przy czym Zamawiający na
podstawie art. 32 ust. 4 Ustawy Pzp udziela zamówienia w częściach. Niniejsze Postępowanie jest częścią tego
zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 032 385 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Zadaniu III z prawa opcji
zgodnie z postanowieniami Sekcji II.2.2) pkt. 2 - 6.
2. Zamawiający w części Zamówienia to jest w Zadaniu III, korzystając z prawa opcji, określił w SIWZ, w tym
w szczególności w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, zakres i wielkość
przedmiotu Zamówienia (Zamówienie podstawowe), którego dotyczy łączna cena, o której mowa w § 5 ust. 1
wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ (wartość realizowanego Zamówienia).
3. Zamawiający przewiduje, w okresie obowiązywania Umowy, możliwość skorzystania z opcji zmniejszenia
Zamówienia podstawowego do 90 % wartości realizowanego Zamówienia, w przypadku zmniejszonych
potrzeb Zamawiającego, a w szczególności w przypadku zbycia, wyrejestrowania, utraty posiadania lub
zniszczenia pojazdów mechanicznych wskazanych w „Wykazie pojazdów” stanowiącym Załącznik nr 2 do
wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ a także w przypadku gdy wartość mienia w okresie
ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu na przykład wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika
mienia. Niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie do 10 % wartości realizowanego Zamówienia,
nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, zgodnie z prawem opcji określonym w SIWZ. Warunkiem uruchomienia
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prawa opcji zmniejszenia jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z
prawa opcji zmniejszenia w określonym przez niego zakresie.
4. W przypadku skorzystania z opcji zmniejszenia Zamówienia, rozliczenia składek ubezpieczeniowych
(zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej) oraz inne rozliczenia dokonywane będą
proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej.
5. Zamawiający przewiduje, w okresie obowiązywania Umowy, możliwość skorzystania z prawa opcji
zwiększenia Zamówienia podstawowego do 50 % wartości realizowanego Zamówienia, w przypadku
zwiększonych potrzeb Zamawiającego, a w szczególności w przypadku nabycia przez Zamawiającego
pojazdu mechanicznego niewskazanego w „Wykazie pojazdów” stanowiącym Załącznik nr 2 do wzoru Umowy
stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ (zwanego dalej również dodatkowym pojazdem mechanicznym) lub
potrzeby objęcia pojazdu mechanicznego wskazanego w tym „Wykazie pojazdów” ubezpieczeniem, o którym
mowa w Część 1 Sekcji II Rozdział 2-6 Załącznika nr 1 do wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do
SIWZ, które nie było wnioskowane w „Wykazie pojazdów” dla tego pojazdu mechanicznego przed zawarciem
Umowy (zwanym dalej również dodatkowym rodzajem ubezpieczenia), a także w przypadku nabycia przez
Zamawiającego nowego mienia lub wzrostu wartości ubezpieczanego mienia wskutek modernizacji, inwestycji,
przeszacowań potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz innych stanów faktycznych i prawnych
prowadzących do zmiany wartości ubezpieczanego mienia.
6. Warunkiem uruchomienia prawa opcji zwiększenia Zamówienia jest złożenie przez Zamawiającego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji zwiększenia w określonym przez niego zakresie.
Prawo opcji zwiększenia realizowane będzie na takich samych warunkach, jak Zamówienie podstawowe. Cena
jednostkowa prawa opcji zwiększenia, to jest stawka lub składka ubezpieczeniowa, będzie identyczna, jak
stawka lub składka obowiązujące w ramach Zamówienia podstawowego, o którym mowa w Sekcji II.2.2) pkt. 2 i
zostanie określona w § 5 Umowy, według wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2015 Zakończenie 31.12.2016

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
1) Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w
szczególności przewoźnika kolejowego na sumę gwarancyjną 10 000 000 PLN (dziesięć milionów złotych).
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr
4 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000

3) Wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 640 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2015 Zakończenie 31.12.2016

Część nr: 2
Nazwa: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowe
1) Krótki opis:



Dz.U./S S189
02/10/2014
334361-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/12

02/10/2014 S189
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/12

Przemiotem Zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej ponad odpowiedzialność
cywilną podstawową określoną w Zadaniu I (10 000 000 PLN (dziesięć milionów złotych) ponad limit sumy
ubezpieczenia z Zadania I. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do wzoru Umowy
stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000

3) Wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 240 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2015 Zakończenie 31.12.2016

Część nr: 3
Nazwa: Ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie mienia
1) Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest:
ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w zakresie
1.obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym
mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z
późn. zm.)
2. ubezpieczenia Auto Casco,
3. ubezpieczenia Assistance,
4. ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców i Pasażerów (NNW),
5. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZK),
oraz ubezpieczenie mienia w zakresie
6. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
7. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Szczegółowyopis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr
6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000

3) Wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 152 385 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2015 Zakończenie 31.12.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Składka lub
pierwsza rata składki płatna będzie w terminie 21 dni od daty wystawienia polisy / dokumentu ubezpieczenia.
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Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze dla każdej części (Zadania) podane są w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia.
Niedopuszczalne są zmiany w składzie grupy po terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W Postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, to jest posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej, w odniesieniu do
poszczególnych części Zamówienia:
1.1.1. dla Zadania I co najmniej w grupie 10 i 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej,
1.1.2. dla Zadania II co najmniej w grupie 10 i 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej,
1.1.3. dla Zadania III co najmniej w grupach 3, 8, 9 i 10 Działu II Załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej.
lub gdy to zezwolenie nie jest wymagane posiadają zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że są
uprawnieni do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie.
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w Sekcji III.2.1.) pkt. 1. zostanie dokonana według formuły „spełnia/
nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt. 3
ppkt. 3.1. według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia)
oraz na podstawie dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt. 3 ppkt. 3.2, z zastrzeżeniem art. 26 ust.
3 Ustawy Pzp. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wyżej opisany warunek
Wykonawca spełnia.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, każdy z Wykonawców powinien
samodzielnie spełniać warunki udziału w Postępowaniu określone w Sekcji III.2.1.) pkt. 1 oraz w celu wykazania
spełniania tych warunków złożyć oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt. 3 ppkt. 3.1. oraz
dokumenty, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 3 ppkt. 3.2. Oświadczenia o których mowa w Sekcji III.2.1)
pkt 1 mogą zostać złożone przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie Zamówienia.
2. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na
podstawie art. 24 Ustawy Pzp.
Ocena braku podstaw do wykluczenia z Postępowania zostanie dokonana według formuły „spełnia/nie spełnia”,
w oparciu o przełożone oświadczenia i dokumenty określone w Sekcji III.2.1) pkt. 4, z zastrzeżeniem art. 26 ust.
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3 Ustawy Pzp. Z treści załączonego oświadczenia lub dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z Postępowania.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienie, co do każdego z Wykonawców z osobna nie
mogą istnieć okoliczności stanowiące podstawę jego wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 Ustawy
Pzp i w celu wykazania powyższego Wykonawcy powinni złożyć oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.2.1)
pkt. 4 ppkt. 4.1.i ppkt. 4.7 a także dokumenty o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt. 4 ppkt. 4.2. - 4.6. dotyczące
osobno każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia o których
mowa w Sekcji III.2.1) pkt. 4 ppkt. 4.1.i ppkt. 4.7 mogą zostać złożone przez Pełnomocnika reprezentującego
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
3. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy
Pzp:
3.1. określonych w Sekcji III.2.1) pkt. 1, Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w Postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ (w zakresie części I wzoru
tego oświadczenia); w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oświadczenie może
zostać złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia;
3.2. określonych w Sekcji III.2.1) pkt. 1 Wykonawca przedkłada zezwolenie właściwego organu na wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej, w odniesieniu do poszczególnych części Zamówienia to jest
3.2.1. dla Zadania I przynajmniej w grupie 10 i 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej,
3.2.2. dla Zadania II przynajmniej w grupie 10 i 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej
3.2.3. dla Zadania III przynajmniej w grupach 3, 8, 9 i 10 Działu II Załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej, lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie
właściwego organu nadzoru, że Wykonawca wykonuje działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie.
W przypadku, gdy zezwolenie bądź zaświadczenie na podstawie obowiązujących przepisów nie jest wymagane,
Wykonawca obowiązany jest wykazać, że spełnia warunek określony w Sekcji III.2.1.) pkt. 1. przedkładając
dokumenty, w tym także oświadczenia złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
dowodzące, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ
nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie,
że notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru
4. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:
4.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę/ osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ (w zakresie
części II wzoru tego oświadczenia), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie
oświadczenie może zostać złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
Zamówienia,
4.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
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4.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4.7. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej złożone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4
do SIWZ oraz jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z poźn. zm.), także listę
podmiotów, które należą do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, każdy z Wykonawców składa
oddzielnie oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej lub informacje, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa powyżej, może zostać złożone przez
Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt 4 ppkt. 4.5., Wykonawca składa w odniesieniu
do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego, albo administracyjnego miejsca zamieszkania,
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt. 4.:
6.1. ppkt. 4.2. – ppkt. 4.4. i ppkt. 4.6. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
6.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
6.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
6.2. ppkt. 4.5. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 Ustawy Pzp.
7. Dokumenty, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt. 6 ppkt. 6.1.1. i 6.1.3. oraz ppkt. 6.2 powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w Sekcji III.2.1)
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pkt. 6 ppkt. 6.1.2. powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt. 6, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osobę/ osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia Sekcji III.2.1) pkt. 7 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
10. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do
wykluczenia są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W Postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy
Pzp. Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.
Ocena spełniania warunków, o których mowa w Sekcji III.2.2) pkt. 1 zostanie dokonana według formuły „spełnia/
nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Sekcji III.2.2) pkt. 3
ppkt. 3.1. według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia), z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie, warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.2.2) pkt 1
powinni spełniać Wykonawcy łącznie. Wykonawcy powinni złożyć oświadczenia wymagane w Sekcji III.2.2) pkt.
3 ppkt 3.1. Oświadczenia mogą zostać złożone przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie
ubiegających się o Zamówienie.
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia.
3. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 Ustawy
Pzp:
3.1. określonych w Sekcji III.2.2.) pkt. 1, Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w Postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ (w zakresie części I
wzoru tego oświadczenia), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia
oświadczenie może zostać złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
Zamówienia,
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3.2. Wykonawca przedkłada dowód dysponowania zasobami innych podmiotów niezbędnymi do wykonania
Zamówienia – jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy
Pzp, określonych w Sekcji III.2.2) pkt. 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b Ustawy Pzp, składa w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonaw
cy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia.
4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W Postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy
Pzp, którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego, dotyczące
1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania
przedmiotowego warunku.
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt 3 ppkt 3.1.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie, warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.2.3) pkt 1
ppkt 1.1., powinni spełniać Wykonawcy łącznie. Wykonawcy powinni złożyć oświadczenia wymagane w Sekcji
III.2.3) pkt. 3 ppkt 3.1. Oświadczenia mogą zostać odpowiednio złożone przez Pełnomocnika reprezentującego
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt 3 ppkt 3.1.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie, warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.2.3) pkt 1
ppkt 1.2. powinni spełniać Wykonawcy łącznie. Wykonawcy powinni złożyć oświadczenia wymagane w Sekcji
III.2.3) pkt. 3 ppkt 3.1. Oświadczenia mogą zostać odpowiednio złożone przez Pełnomocnika reprezentującego
Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.
2. Wykonawca może na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3
Ustawy Pzp należy przedłożyć:
3.1. określonych w Sekcji III.2.3) pkt 1, Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w Postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ (w zakresie części I wzoru
tego oświadczenia); w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie oświadczenie może
zostać złożone przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
Zamówienia,
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3.2. dowód dysponowania zasobami innych podmiotów niezbędnymi do wykonania zamówienia – jeżeli
Wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 i 3 Ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, składa w szczególności
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
KD/DB/BZ/107/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.11.2014 - 10:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10.11.2014 - 10:30
Miejscowość
Legnica ulica Wojska Polskiego 1 lok. 5

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp.
Istotne zmiany zawartej Umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim oraz warunki dokonania zmiany Umowy
zostałyokreślone w we wzorach Umowy stanowiących Załączniki nr 4, 5 i 6 do SIWZ
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego
Postępowania zostanie zawarta i będzie wykonywana przy udziale i za pośrednictwem Konsorcjum Brokerów
Ubezpieczeniowych: PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, 43-300
Bielsko-Biała, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190,
posiadającej kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 650.000,00 zł, numer NIP 937–000–61–46 oraz
numer REGON 070490343, wpisanej do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00000092/U,
posiadającej zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności brokerskiej z dnia 31 marca 1995 r. o
numerze 516 oraz Supra Brokers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10, 53-609 Wrocław,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000155993, posiadającej
kapitał zakładowy w wysokości 501.800,00 zł, numer NIP 899-252-32-30 oraz numer REGON 931886336,
wpisanej do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00001097/U posiadającej zezwolenie
Ministra Finansów na prowadzenie działalności brokerskiej z dnia 15 maja 2003 r. o numerze 1222/03

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wobec czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp lub w przypadku zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp, Wykonawca a także inny
podmiot, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, może skorzystać ze środków ochrony prawnej
określonych w Dziale VI Środki ochrony prawnej Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 ust. 5 Ustawy Pzp.
2. Terminy składania odwołań niniejszym Postępowaniu są następujące:
2.1. zgodnie z art. 182 ust. pkt 1 Ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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2.2. zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 1 Ustawy Pzp, odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także
wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej,
2.3. zgodnie z art. 182 ust. 3 pkt 1 Ustawy Pzp, odwołanie wobec czynności innych, niż określone w art.
182 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 Ustawy Pzp, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
2.4. zgodnie z art. 182 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 Ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał
Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w
terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nieopublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.9.2014


