
Legnica: ŚWIADCZENIE USŁUGI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO ŚCI 
CYWILNEJ KOLEJOWEGO PRZEWO ŹNIKA OSÓB  

Numer ogłoszenia: 239077 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Koleje Dolnośląskie S.A. , ul. Wojska Polskiego 1/lok.5, 59-220 
Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 855 33 02. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kolejedolnoslaskie.eu 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUGI 
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOLEJOWEGO 
PRZEWOŹNIKA OSÓB. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie o 
udzielenie zamówienia na Świadczenie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
kolejowego przewoźnika osób prowadzone jest trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie przepisu art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst. jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 - tekst jedn. ze zm.), dalej p.z.p. Przedmiotem 
zamówienia jest świadczenie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika 
kolejowego osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres ubezpieczenia z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego osób) został zawarty w treści 
Załącznika Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Termin realizacji przedmiotu 
zamówienia - od 01.12.2013r. do 31.08.2014r. (okres ubezpieczenia).. 

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:  Zakończenie: 
31.08.2014. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

o Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej 
zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. 
U. z 2010r. Nr 11, poz. 66 - tekst jedn. ze zm.) tzn. działa w formie spółki 
akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i posiada zezwolenie 
organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej 
przedmiot zamówienia, lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie 
odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że 
Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą obejmującą przedmiot 
zamówienia. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na 
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia oraz dokumentu - 
aktualnego zezwolenia lub zaświadczenia, według formuły spełnia - nie 
spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonywał, 
albo wykonuje co najmniej jedną usługę o wartości brutto 50 000,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) polegającą na ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego zorganizowaną 
działalność gospodarczą z podaniem: nazwy zamawiającego, 
przedmiotu/zakresu, wartości brutto i terminu realizacji oraz załączeniem 
dowodów, czy przedmiotowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ. Ocena spełniania 
powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez 
wykonawcę oświadczenia oraz dokumentów według formuły spełnia - nie 
spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu oceny spełniania w/w 
warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania powyższego warunku 
zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia 
według formuły spełnia - nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu oceny spełniania w/w 
warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania powyższego warunku 
zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia 
według formuły spełnia - nie spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu oceny spełniania w/w 
warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania powyższego warunku 
zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia 
według formuły spełnia - nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 



terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

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: najniższa cena. 

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 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego z 
Wykonawcą, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą w przedmiotowym 
postępowaniu. Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego powinna być za każdym 
razem oceniana z punktu widzenia zgodności z przepisami regulującymi dopuszczalność 
zmian umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności art. 144 ust. 1 p.z.p. 
zgodnie, z którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający 
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego będzie mogła być spowodowana przez 
następujące okoliczności: a)zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ oraz bezpośredni związek z prawidłową oraz terminową realizacją 
przedmiotu umowy, b)zmian umowy, która jest korzystna dla Zamawiającego, a konieczność 
lub możliwość dokonania takiej zmiany wynika z okoliczności, których strony nie mogły 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego 
wymaga aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Inicjatorem zmian 
do umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być zarówno Wykonawca jak i 
Zamawiający. Inicjujący zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego winien w 
formie pisemnej przedstawić drugiej Stronie umowy o udzielenie zamówienia publicznego 
wniosek o wprowadzenie przedmiotowych zmian wraz z jego szczegółowym uzasadnieniem. 
Nie wymagają zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego zmiany dotyczące m. 
in.: adresu siedziby Stron umowy o udzielenie zamówienia publicznego, numeru rachunku 
bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentacji oraz odpowiedzialnych za 
realizację przedmiotu umowy, zmian stawki podatku od towarów i usług VAT (strony będą 



się rozliczać wg stawki podatku od towarów i usług VAT obowiązującej z dnia wystawienia 
faktury). 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: https://www.kolejedolnoslaskie.eu/pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Wojska 
Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, pon-pt, godz. 7.30-15.30. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  21.11.2013 godzina 10:00, miejsce: ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica (II 
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 

 


