Zamawiający:

Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

UBEZPIECZENIE MIENIA, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KZK GOP.
Znak sprawy: ZP/DO/2/PZ/15/2015
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.).

Z a t w i e r d z a m :
Przewodniczący Zarządu
(-) Roman Urbańczyk
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Katowice, dnia 06.03.2015

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nazwa: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
Adres: 40-053 Katowice; ul. Barbary 21A
NIP : 954-224-62-80
Tel.: (32) 74 38 400
fax. : (32) 251 97 45
Strona internetowa: www.kzkgop.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r., poz. 907 z pózn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” - o wartości szacunkowej
mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1.

3.2.

3.3.

Kod CPV:
66.51.00.00-8
66.51.51.00-4
66.51.60.00-0
66.51.64.00-4
cywilnej
66.51.50.00-3
66.51.54.00-7
66.51.21.00-3
66.51.41.10-0
66.51.61.00-1

–
–
–
–

Usługi
Usługi
Usługi
Usługi

ubezpieczeniowe
ubezpieczenia od ognia
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności

–
–
–
–
–

Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych
od odpowiedzialności cywilnej.
Przedmiotem
zamówienia
jest
ubezpieczenie
mienia,
ubezpieczenie
komunikacyjne oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej
działalności
Komunikacyjnego
Związku
Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części, tj.:
Część I:
A. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
B. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
C. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
Komunikacyjnego
Związku
Komunalnego
Górnośląskiego
Okręgu
Przemysłowego w Katowicach
Część II:
Ubezpieczenia pojazdów mechanicznych w zakresie OC/AC/ASS/NNW/ZK.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części
zamówienia. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dwie części
zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I
3.4 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Zakres ubezpieczenia: wszystkie szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu powstałe
w okresie ubezpieczenia oraz w miejscu ubezpieczenia (tj. szkody powstałe wskutek
zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym, niezależne od woli
ubezpieczającego) z włączeniem szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa oraz
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szkody wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu/dewastacji
(ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również mienie, które ze względu na swój
charakter zlokalizowane jest na zewnątrz, mienie winno być zabezpieczone w sposób
uniemożliwiający kradzież bez pozostawienia śladów użycia siły bądź narzędzi).
Ubezpiec
Suma ubezpieczenia w
zenie wg
roku 2015 w zł
wartości
I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
księgowej
1. Budynek Katowice, ul. Barbary 21A
5 785 119,49 zł
brutto
Sprzęt komputerowy straszy niż 5 lat, monitoring, wyposażenie biurowe
Lp.

2.

Przedmiot ubezpieczenia i
lokalizacja

Katowice, ul. Barbary 21A
Katowice, Pl. Szewczyka 2
Katowice, ul. Pocztowa 10
Katowice, ul. Teatralna 7 (CPD2)
Gliwice, Pl. Piastów 2
Sosnowiec, ul. Warszawska 3/17
Bytom, Pl. Wolskiego

3.

Nakłady inwestycyjne

4.

Automaty biletowe (53 szt.)

5.

Automaty SAD (83 szt.)

6.

Tablice przystankowe SDIP (70 szt.)

początkow
a / bez vat

pierwsze
ryzyko
pierwsze
ryzyko
początkow
a bez VAT
początkow
a bez VAT

440 353,81

250 000,00 zł
30 000,00 zł
9 379 000,00 zł
2 214 000,00 zł

Gotówka i inne walory
Gotówka w automatach SAD

415 000,00 zł

Katowice, ul. Barbary 21A

Gotówka -500 000,00

Bytom, Pl. Wolskiego
Gliwice, Pl. Piastów 2
Sosnowiec, ul. Warszawska 3/17
7.

Sumy stałe
wg
wartości
nominalny
ch

Katowice, Pl. Szewczyka 2
Katowice, ul. Pocztowa 10
Chorzów, ul. Rynek 8/1
Magazyn biletowy nr 5 ul. Barbary 21A
Magazyn biletowy nr 1 ul. Barbary 21
A
Magazyn biletowy nr 2 ul. Barbary 21
A
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Bilety - 400 000,00
Gotówka -90.000,00
Bilety - 400 000,00
Gotówka -90.000,00
Bilety - 400 000,00
Gotówka -90.000,00
Bilety - 400 000,00
Gotówka -90.000,00
Bilety - 350 000,00
Gotówka -70.000,00
Bilety - 400 000,00
Gotówka -90.000,00
Bilety – 250 000,00
Bilety – 50 000,00
Bilety – 50 000,00

1.
2.
3.
4.
3.
4.
5.
6.

Limity na ryzyko kradzieży z włamaniem, rabunku i
dewastacji/wandalizmu
Pierwsze
Wyposażenie biurowe
100 000,00
ryzyko
Gotówka od kradzieży z włamaniem i
Pierwsze
600 000,00 zł
rabunku w lokalu
ryzyko
Gotówka w automatach biletowych i
Pierwsze
100 000,00 zł
automatach SAD
ryzyko
Bilety od kradzieży z włamaniem i
Pierwsze
1 000 000,00 zł
rabunku w lokalu
ryzyko
Pierwsze
Gotówka i bilety w czasie transportu
150 000,00 zł
ryzyko
Pierwsze
Automaty biletowe
30 000,00 zł
ryzyko
Pierwsze
Automaty SAD
500 000,00 zł
ryzyko
Pierwsze
Tablice przystankowe SDIP
200 000,00 zł
ryzyko

Opis zabezpieczenia przeciwpożarowego: podręczny sprzęt p.poż. (gaśnice),
hydranty, instalacja alarmowa oraz monitoring, wszystkie urządzenia są konserwowane
i sprawne, w lokalizacji przy ulicy Barbary 21A jest dodatkowo całodobowa portiernia
(firma ochroniarska).
Lokalizacja mienia:
- Katowice, ul. Barbary 21A, (własność KZK GOP) Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej, o betonowej konstrukcji dachu – niepalny.
- Bytom, Plac Wolskiego,
- Gliwice, Pl. Piastów 2,
- Sosnowiec, ul. Warszawska 3/17
- Katowice, ul. Pocztowa 10,
- Katowice, Pl. Szewczyka 2,
- Katowice, ul. Teatralna 7,
- Chorzów, ul. Rynek 8/1
Opis zabezpieczeń przeciw kradzieżowych: ul. Barbary 21 A - ochrona
(całodobowy dyżur portiera), system alarmowy, monitoring wizyjny, zamki atestowane
lub wielozapadkowe. Gotówka i bilety są przechowywane w Punktach Obsługi
Pasażera KZK GOP w sejfach o I bądź II klasie odporności na włamanie, które w trwały
sposób przytwierdzone są do podłoża. Jednocześnie każdy z POP-ów posiada
zabezpieczenie w postaci instalacji alarmowej połączonej z monitoringiem formy
ochroniarskiej. Ponadto, drzwi do Punktów wyposażone są w zamki atestowane.
Informacje o automatach biletowych: konstrukcja metalowa, na stałe
przymocowane do podłoża, budowa wewnętrzna elektroniczno-mechaniczna, produkcji
czeskiej, 53 sztuki zainstalowane na terenie aglomeracji GOP.
Informacje o automatach SAD: są elementem systemu „Śląska Karta Usług
Publicznych”, wolnostojące, na stałe przytwierdzone do podłoża, konstrukcji stalowej
z wyposażeniem elektronicznym niezbędnym do działania urządzenia wewnątrz.
Szczegółowy wykaz lokalizacji automatów znajduje się w Załączniku nr 6
Informacje o tablicach SDIP: tablice elektroniczne zainstalowane na przystankach
autobusowych, służące do wyświetlania bieżących czasów przyjazdu autobusów.
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Konstrukcja stalowa z wyświetlaczem LED osłoniętym szybą zapobiegającą uszkodzeniu
wyświetlacza. Szczegółowy wykaz lokalizacji wyświetlaczy zawiera Załącznik nr 7

Szczegółowe dane dotyczące rodzaju mienia, wysokości sum ubezpieczenia
i systemu ubezpieczenia określa załącznik nr 4a w punkcie I.
Klauzule do zakresu ubezpieczenia:
1. automatycznego pokrycia dla nowo nabytego mienia do 20% łącznej sumy
ubezpieczenia, zgłoszenie mienia co 3 miesiące, (rozliczenie pro-rata temporis).
W przypadku, gdy wartość ubezpieczanego mienia w trakcie trwania umowy
ubezpieczenia nie przekroczy 20% łącznej wartości ubezpieczonego mienia,
dla danego rodzaju ubezpieczeń, podanej w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, ubezpieczyciel nie pobierze dodatkowej składki z tytułu
doubezpieczenia mienia. W przypadku wzrostu łącznej wartości mienia ponad
20% ubezpieczyciel może żądać dopłaty składki wyłącznie od nadwyżki ponad
wyznaczony limit.
2. reprezentantów (rozumianych, jako członków Zarządu KZK GOP),
3. przepięciowa - pokrycie szkód w wyniku pośrednich następstw wyładowań
atmosferycznych, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia 1.000.000,00 zł, oraz szkód powstałych w związku z przepięciami
niezwiązanymi z wyładowaniami atmosferycznymi, w szczególności zmiany napięcia,
natężenia, częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie
zakładu
energetycznego
oraz
wzbudzania
się
niszczących
sił
elektromagnetycznych. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie grupy mienia, w tym
instalacje budynków. - limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia 100.000,00 zł,
4. katastrofy budowlanej (sublimit w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia) gdzie przez katastrofę budowlaną
rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich
części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń
formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały
powiadomione podmioty określone w art. 75 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
5. klauzula leeway – Ubezpieczyciel (Wykonawca) odstąpi od stosowania zasady
proporcji, jeżeli wartość ubezpieczonego mienia nie będzie wyższa niż 130% sumy
ubezpieczenia uszkodzonego mienia.
6. klauzula szkód estetycznych/graffiti – limit 100.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia,
7. klauzula ubezpieczenia szyb od stłuczenia – szyby i elementy szklane
we wszystkich lokalizacjach Ubezpieczonego oraz szklane elementy tablic SDIP jak
i automatów SAD również wskutek aktów wandalizmu – limit 50.000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia,
8. swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami – ubezpieczenie
obejmować powinno mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach
ubezpieczającego (Zamawiającego), bez konieczności przypisania do określonej
lokalizacji,
9. usunięcia pozostałości po szkodzie – Ubezpieczyciel (Wykonawca) pokryje
koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w wysokości 10% rozmiaru szkody,
10. dotycząca rozstrzygania sporów – spory wynikłe z istnienia niniejszej umowy
strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd
polubowny, właściwym będzie sąd siedziby Ubezpieczającego (Zamawiającego),
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11. szkód spowodowanych akcją ratowniczą (gaszenie, rozbiórka, ewakuacja),
jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie
do ich zwiększenia.
12. koszty poszukiwania przyczyn szkody – limit odpowiedzialności 20.000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia,
13. włączenie ryzyka kradzieży zwykłej/zuchwałej – limit odpowiedzialności
20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
14. koszty zniszczonych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – limit
odpowiedzialności 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
15. klauzula uznania zabezpieczeń - Ubezpieczyciel (Wykonawca) uzna
zgłoszone zabezpieczenia przeciw kradzieżowe i p.poż za wystarczające,
16. klauzula drobnych prac remontowo – budowlanych – Ubezpieczyciel
pokryje szkody powstałe wskutek zleconych przez Ubezpieczającego drobnych
prac remontowo-budowlanych – limit na jedno i wszystkie zdarzenia 100.000,00
zł
17. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek
nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, uszkodzeń stolarki
okiennej i drzwiowej, bez względu na ich przyczynę – limit na jedno i wszystkie
zdarzenia 50.000,00 zł
18. klauzula monitorowania płatności składki – brak płatności składki
w terminie wskazanym w niniejszej umowie nie powoduje braku ochrony
ubezpieczeniowej. Uzgadnia się pomiędzy stronami, iż w razie braku płatności
składki Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do jej opłacenia oraz wyznaczy
kolejny 30 dniowy termin płatności. W przypadku nieopłacenia składki w nowo
wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
Klauzule dodatkowe (punktacja do kryterium K):
1. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – koszty poniesione
przez
Ubezpieczonego
w
przypadku
zdarzenia
objętego
ochroną
ubezpieczeniową, m.in.:
 wynajem pomieszczeń zastępczych,
 transport mienia do pomieszczeń zastępczych,
 wynajem sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności
Ubezpieczonego,
 koszty pracy w godzinach nadliczbowych
Limit na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 50.000,00 zł nie więcej niż 30 dni
kalendarzowych.
2. Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu – rozszerzenie zakresu ochrony
ubezpieczeniowej o szkody w wyniku pożaru, eksplozji, upadku statku
powietrznego oraz akcji ratowniczej w związku z tymi zdarzeniami, jeśli są one
bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu bądź następstwem innych czynów
kryminalnych m.in. podpaleń oraz podłożeń ładunków wybuchowych.
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 1.000.000,00 zł
Franszyzy w zakresie ubezpieczenia :
Franszyza integralna 200 zł dla ryzyka stłuczenia szyb i elementów szklanych
Odszkodowanie: płatne bez VAT.
System ubezpieczenia: sumy stałe.
Szkodowość w latach 2013-2015:
1. 30.10.2013 r. – 2661,68 zł – wypłacona – dewastacja automatu biletowego.
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2. 04.07.2014 r. – 1500,00 zł – odmowa – stłuczenie szyby ochronnej tablicy
przystankowej SDIP

3.5. Ubezpieczenie stacjonarnego sprzętu elektronicznego.
Zakres ubezpieczenia: all risk;
Ubezpieczenie od zaistnienia nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia powodującego
zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia, z włączeniem ryzyka
kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji przez osoby trzecie.
Ubezpieczenie
wg wartości

L.P. Rodzaj ubezpieczenia
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Sprzęt
stacjonarny
(zestawy
komputerowe,
serwer,
drukarki,
skanery)
Sprzęt
elektroniczny
przenośny
(laptopy, notebooki)
Sprzęt
elektroniczny
przenośny
(urządzenia do kontroli kart ŚKUP)
320 szt.
Serwerownia Centrum Przetwarzania
Danych 1 (CPD 1) – lokalizacja:
Katowice ul. Barbary 21 A
Serwerownia Centrum Przetwarzania
Danych 2 (CPD 2) – lokalizacja:
Katowice ul. Teatralna 7
Punkty Zbierania Danych (ŚKUP)

Suma ubezpieczenia

początkowa/bez
VAT

601 399,43 zł

początkowa/bez
VAT

59 297,16 zł

początkowa/bez
VAT

448 224,00 zł

początkowa/bez
VAT

4 900 000,00 zł

początkowa/bez
VAT

3 860 000,00 zł

początkowa/bez
VAT

96 793,06 zł

Informacje dodatkowe dla CPD 1 i CPD 2:
Sposób zabezpieczenia serwerowni: Obie serwerownie, CPD1 i CPD2, jak również
pomieszczenie UPS (należące do ośrodka CPD1) zostały wyposażone w systemy
suchego gaszenia firmy GURECO. Oprócz tego każda z szaf rack w obu serwerowniach
posiada system gaszenia w szafach firmy REDETEC. Pomieszczenia serwerowni i UPS
są objęte systemem kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu (KD oraz
SSWiN), opartym o centralkę GALAXY (produkcji firmy Honeywell). Wejście do danego
pomieszczenia przez osobę uprawnioną wymaga, oprócz otwarcia drzwi kluczem,
wprowadzenia odpowiedniego kodu na klawiaturze i użycia karty dostępu. Dodatkowym
zabezpieczeniem jest system nadzoru wizyjnego (CCTV), którego elementami
są zainstalowane kamery: dwie wewnątrz i dwie na zewnątrz każdego pomieszczenia
– w sumie 12 kamer.

Informacje dodatkowe dla Punktów Zbierania Danych (PZD):

PZD jest urządzeniem służącym do wysyłania i odbierania danych, jednym
z niezbędnych elementów infrastruktury ŚKUP. PZD składa się z: szafy teletechnicznej,
routera brzegowego, zasilacza UPS, radiomodemu bazowego, karty sim, anteny
zewnętrznej i odgromnika antenowego. System montowany jest we wnętrzach
budynków zajezdni autobusowych, tramwajowych, urzędach oraz na niektórych pętlach
tramwajowych.

7

Szczegółowe dane dotyczące rodzaju mienia, wysokości sum ubezpieczenia i
systemu ubezpieczenia określa załącznik nr 4a w punkcie II.
Klauzule do zakresu ubezpieczenia:
1. Automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia, zgłoszenie
mienia co 3 miesiące (rozliczenie pro-rata temporis). W przypadku, gdy wartość
ubezpieczanego mienia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia nie przekroczy
20% łącznej wartości ubezpieczonego mienia, dla danego rodzaju ubezpieczeń,
podanej w przetargu, ubezpieczyciel nie pobierze dodatkowej składki z tytułu
doubezpieczenia mienia. W przypadku wzrostu łącznej wartości mienia ponad
20% ubezpieczyciel może żądać dopłaty składki wyłącznie od nadwyżki ponad
wyznaczony limit.
2. Reprezentantów (rozumianych, jako członków Zarządu KZK GOP),
3. Włączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela (Wykonawcy) za szkody powstałe
w wyniku kradzieży zwykłej/zuchwałej – limit 20.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia.
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego poza miejscem
ubezpieczenia (użytkowanie przenośne).
5. Wypłata odszkodowania do wartości początkowej dla sprzętu zakupionego
do 5 lat (dla sprzętu starszego wypłata odszkodowania wg wartości rzeczywistej).
6. Swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami – ubezpieczenie
obejmować powinno mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach
Ubezpieczającego (Zamawiającego), bez konieczności przypisania do określonej
lokalizacji.
7. Dotycząca rozstrzygania sporów – spory wynikłe z istnienia niniejszej umowy
strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd
polubowny, właściwym będzie sąd siedziby Ubezpieczającego (Zamawiającego).
8. Szkód spowodowanych akcją ratowniczą (gaszenie, rozbiórka, ewakuacja),
jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie
do ich zwiększenia.
9. Koszty poszukiwania przyczyn szkody – limit odpowiedzialności 20.000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia,
Klauzule dodatkowe (punktacja do kryterium K):
1. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – koszty poniesione przez
Ubezpieczonego w przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową,
m.in.:
 wynajem pomieszczeń zastępczych,
 transport mienia do pomieszczeń zastępczych,
 wynajem sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności
Ubezpieczonego,
 koszty pracy w godzinach nadliczbowych
Limit na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 50.000,00 zł nie więcej niż 30 dni
kalendarzowych.
2. Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu – rozszerzenie zakresu ochrony
ubezpieczeniowej o szkody w wyniku pożaru, eksplozji, upadku statku
powietrznego oraz akcji ratowniczej w związku z tymi zdarzeniami, jeśli są one
bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu bądź następstwem innych czynów
kryminalnych m.in. podpaleń oraz podłożeń ładunków wybuchowych.
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 1.000.000,00 zł
Odszkodowanie: płatne bez VAT.
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System ubezpieczenia: sumy stałe.
Opis zabezpieczeń pomieszczeń, których znajduje się sprzęt elektroniczny:
ochrona, system alarmowy, zamki drzwiowe, monitoring wizyjny, system dostępu
warunkowego.
Szkodowość w okresie 2013-2015:
1. 12.07.2013 r. – 5.607,36 zł, wypłacona – uszkodzenie centralki w CPD1 wskutek
przepięcia.

3.6. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej oraz użytkowania mienia.
Zakres ubezpieczenia: powinien obejmować tak odpowiedzialność cywilną deliktową
o charakterze pozaumownym (za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego)
jak również kontraktową (za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania) w tym szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa
oraz poniżej wymienione klauzule:
 reprezentantów (rozumianych, jako członków Zarządu KZK GOP),
 rozszerzenie
zakresu
ochrony
o
szkody
wyrządzone
pracownikom
Ubezpieczającego sublimit do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód osobowych, dla szkód rzeczowych
sublimit 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Włączenie ryzyka szkód w pojazdach pracowników Ubezpieczonego (bez ryzyka
kradzieży),
 rozszerzenie zakresu ochrony o szkody wyrządzone w nieruchomościach oraz
rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem
korzystały na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy,
 rozszerzenie zakresu ochrony o szkody wyrządzone przez podwykonawców osób
objętych ubezpieczeniem, z zachowaniem prawa do regresu.
 odpowiedzialność z tytułu szkód wodociągowych do wysokości sumy gwarancyjnej.
Klauzule dodatkowe (punktacja do kryterium K):
1. Klauzula czystych strat finansowych:
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe powstałe podczas prowadzenia
przez firmę prac i usług, jak i powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej
pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, wynikłe z jej wadliwego wykonania
przez Ubezpieczającego. Przez czyste straty finansowe rozumie się szkody
niewynikające ze szkód w mieniu i na osobie, powstałe w czasie trwania
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
2. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w OWU ubezpieczenie
nie obejmuje czystych strat finansowych:
1) związanych z działalnością polegającą na doradztwie, planowaniu, pracach
budowlanych lub montażowych, kontroli lub wycenie,
2) związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania
kredytów, zawierania umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością
bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością leasingową
lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością
związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo
prowadzeniem kasy,
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3) związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów
i kalkulacji wstępnych,
4) związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi
powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom,
5) związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, automatyzacją,
udzielaniem informacji, tłumaczeniem,
6) związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,
7) związanych z niedostarczeniem energii,
8) związanych z koniecznością zapłaty kar umownych,
9) za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę
i naprawę części lub całości przedmiotu umowy,
10) pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady.
Rodzaj prowadzonej działalności: Zadaniem Zamawiającego jest wspólne zaspakajanie
potrzeb gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Zadania Zamawiającego
obejmują w szczególności:
 organizację lokalnego transportu zbiorowego,
 utrzymanie i rozwój infrastruktury przystankowej,
 prowadzenie prac studialnych nad rozwojem systemów transportowych,
 realizację innych praw i obowiązków związanych z transportem zbiorowym.
Dane o firmie:
 rok obrachunkowy: od 01 stycznia do 31 grudnia
 liczba pracowników na dzień 05.02.2015 r. wynosi 240 osób,
 planowane przychody na rok 2015 wynosi 723 375 072,00 zł w tym 35%
sprzedaż biletów, 53% wpłaty gmin KZK GOP, 12% pozostałe
 planowane wydatki na rok 2015 wynosi 723 375 072,00 w tym 78%
na przewozy, 2% administracja, 20% pozostałe
 KZK GOP (Zamawiający) jest związkiem komunalnym i działa na podstawie
przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dotyczącym związków
międzygminnych; działalność nie jest ukierunkowana na osiągnięcie zysku.
Suma gwarancyjna: (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)
1.000.000,00 zł.
Zakres terytorialny: terytorium RP
Szkodowość w okresie 2013-2015:
1. 29.09.2014 r. – 1.000,00 zł, wypłacona – szkoda na osobie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II
3.7 Zamawiający zastrzega, że podany w niniejszej SIWZ wykaz pojazdów może
ulec zmianie. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową
pojazdów wg stanu na dzień zawarcia umowy, w tym nowo zakupionych
i wcześniej niewykazanych, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych
ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia
zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych
złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania, a przed zawarciem
umowy.
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3.7.1. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych w zakresie OC/ AC/
ASS/ NNW/ ZK :
Zakres ubezpieczenia OC/ZK:
Ustawa z dnia 22 maja 2003

o

ubezpieczeniach

obowiązkowych,

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późniejszymi zmianami)

Zakres ubezpieczenia AC/ASS/NNW :
Ubezpieczenie Autocasco:

Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować szkody powstałe na terytorium RP
oraz innych państw europejskich, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie
pojazdu lub jego wyposażenia – zakres all risks.
Suma Ubezpieczenia: Suma Ubezpieczenia nie wyczerpuje się po wystąpieniu szkody
(zniesiona konsumpcja). Suma ubezpieczenia odpowiada wartości rynkowej
pojazdów (wartość podana w Załączniku Nr 5a do SIWZ).
Likwidacja szkody częściowej: wariant, który uwzględnia bezgotówkowe rozliczenie
szkody z wybranym przez Ubezpieczonego warsztatem naprawczym, bez potrąceń
amortyzacyjnych.
Likwidacja szkody całkowitej: Ubezpieczyciel zobowiązuje się do udzielenia pomocy
w sprzedaży pozostałości po szkodzie.
Udziały własne: brak stosowania udziałów własnych.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów:
Wymogiem jest, aby zakres ochrony obejmował zarówno kierowcę jak i pasażerów
ubezpieczonego pojazdu.
Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł.

Ubezpieczenie Assistance:

Wymogiem w odniesieniu do ubezpieczenia Assistance jest, aby na terenie RP wskutek
awarii, kolizji, wypadku, kradzieży lub unieruchomienia pojazdu ubezpieczenie
zapewniało organizację i pokrycie kosztów pomocy technicznej (naprawa na miejscu
zdarzenia, holowanie bez limitu kilometrów, samochód zastępczy do 7 dni)
informacyjnej oraz medycznej, zarówno dla kierowcy ubezpieczonego pojazdu,
jaki i pasażerów.

Klauzule dodatkowe (punktacja do kryterium K):
1. Klauzula stałej sumy ubezpieczenia – za wartość rynkową pojazdu w trakcie
okresu
ubezpieczenia
Ubezpieczyciel
uzna
wartość
pojazdu
podaną
na dokumencie ubezpieczenia.
2. Włączenie do zakresu ubezpieczenia AC szkód spowodowanych
otwarciem pokrywy silnika w czasie jazdy.
3. Włączenie do zakresu ubezpieczenia AC szkód spowodowanych
zassaniem wody do silnika.
Szkodowość komunikacyjna w latach 2013-2015 :
Lp. Data szkody
Wypłata
Rezerwa Regres
1
2
3
4

14-10-2013
26-02-2013
08-04-2014
07-04-2014

1971,13
2260,16
2593,33
957,98

0
0
0
0
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0
0
0
0

Razem
1971,13
2260,16
2593,33
957,98

Ryzyko
OC
AC
AC
OC

5
6
7

09-06-2014
20-10-2014
09-07-2014

4989,28
2765,37
814,63

0
0
0

0
0
0
SUMA:

4989,28
2765,37
814,63
16.351,88 zł

AC
AC
AC

4. Termin wykonania zamówienia

4.1. Okres ubezpieczenia:
część I: 01.04.2015 – 31.03.2017
część II: zgodnie z datami podanymi w Załączniku nr 5a do SIWZ na okres 24
miesięcy,
4.2. Zamawiający
dopuszcza
wystawienie
polis
ubezpieczeniowych
na dwunastomiesięczne okresy ubezpieczenia. Płatność składek w terminie 14
dni od daty początku okresu ubezpieczenia podanego w poszczególnych
polisach na pierwszy i drugi okres.
4.3. Wypłata odszkodowań za powstałe szkody bez podatku VAT.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków

5.1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy
przedmiot zamówienia,
2) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5.2. Ocena
spełniania
przez
Wykonawcę
powyższych
warunków
udziału
w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów, określonych w pkt. 6 SIWZ.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.
24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1
do SIWZ).
6.2. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.) na prowadzenie
działalności
ubezpieczeniowej
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia.
6.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (Załącznik 1a
do SIWZ).
6.4. 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6.5. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej.
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Uwagi:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca ten zamiast dokumentu, o którym mowa:
a) w pkt 6.2. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem
zamówienia,
b) w pkt 6.4 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym
mowa w pkt 1b. (Uwagi), zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę, lub przed notariuszem. Mają odpowiednio
zastosowanie terminy wystawienia dokumentów określone wyżej w niniejszych
uwagach.
3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie dokumentu.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku:
a. każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia
i przedstawić dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6.2 do 6.5 SIWZ.
W odniesieniu do oświadczenia wymienionego w pkt: 6.1. (Załącznik nr 1 do
SIWZ) Wykonawcy mogą złożyć jeden wspólny dokument,
b. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy, powinny być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę.

7.

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

7.1. Zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonanym na mocy przepisu art. 27 ust. 1
ustawy Pzp, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem.
7.2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
7.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Grzegorz Włoczyk
– p.o. Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych.

8. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
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9. Opis sposobu przygotowania ofert
9.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie.
9.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści
SIWZ.
9.3. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w języku polskim
z zachowaniem formy pisemnej, tzn. powinna być własnoręcznie podpisana
(czytelny podpis albo pieczątka imienna i podpis) przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wykonawca powinien dołączyć
do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania
oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty
powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Oferta powinna być umieszczona w trwale zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej
jej bezśladowe otwarcie (np. opieczętowana na wszystkich połączeniach),
oznaczonej napisem „Przetarg nieograniczony – ubezpieczenie KZK GOP”.
Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem
Zamawiającego, jak również napisem: „Nie otwierać przed dniem
17.03.2015 r., godzina 11:00".
9.4. Jeżeli koperta nie będzie opisana i oznakowana jak wyżej, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie koperty.
9.5. Wszystkie oświadczenia i wykazy powinny być podpisane w sposób i przez osoby,
o których mowa w punkcie 9.3 SIWZ.
9.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie,
9.7. Wykonawcy
występujący
wspólnie
muszą
ustanowić
pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub
do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści
umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami występującymi wspólnie lub zostać
przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
9.8. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Pełnomocnictwo może być przedłożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9.9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
9.10. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być
parafowane przez Wykonawcę. Zaleca się, aby zmiany były dokonane jedynie
przez czytelne przekreślenie istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego.
9.11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (włącznie z załącznikami) były spięte
w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek ze stron oraz aby do
oferty dołączony był spis treści.
9.12. Na ofertę składa się:
1. Formularz Ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym
w Załączniku nr 2 do SIWZ wraz z załącznikami (Formularzami
cenowymi – załącznik nr 4b oraz 5b do SIWZ),
2. Wypełniony Wykaz klauzul dodatkowych (Załącznik nr 8 do SIWZ),
3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia poszczególnych ryzyk.
Wraz z ofertą należy złożyć:
- oświadczenia i dokumenty zgodnie z punktem 6 SIWZ,
- pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy).
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9.13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany
do złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzanych
zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie
pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia
powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

10.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter,
pokój nr 014 (kancelaria) w godzinach pracy KZK GOP, tj. w godzinach od 700
do 1500. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) w księdze
kancelaryjnej, a ofercie zostanie nadany kolejny numer.
10.2. Termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2015 r. o godz. 10:00. Za moment
złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.
10.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie, zostaną zwrócone
Wykonawcom niezwłocznie.
10.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2015 r. o godz. 11: 00 w siedzibie KZK GOP,
parter, pokój nr 015.
10.5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia
ofert.
10.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny oferty oraz klauzul dodatkowych.
10.8. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert Zamawiający
przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w punktach 10.6. i 10.7.
11. Opis sposobu obliczenia ceny
11.1. Cena oferty (brutto) winna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla
danej części zamówienia oraz uwzględniać wszystkie koszty związane
z wykonaniem zamówienia. Cena musi być sumą składek za wszystkie
ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia.
11.2. Cena oferty, zawierająca podatek od towarów i usług (VAT), winna być podana
cyfrowo oraz słownie i musi być wyrażona w złotych polskich.
11.3. Cena powinna zostać podana w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) wraz
z załącznikami (formularzami cenowymi – Załącznik nr 4b oraz/lub 5b
w zależności od tego, na ile części będzie składana oferta).

12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert
12.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w każdej części zamówienia
wyłącznie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium (P)
znaczenie
Cena oferty (C)
90
Klauzule dodatkowe (K)
10
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12.2 Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium „cena oferty” nastąpi wg wzoru:
najniższa oferowana cena
ilość punktów (C) = ---------------------------------x 100 x 0,9
cena ocenianej oferty
12.3 Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium „klauzule dodatkowe” nastąpi
wg wzoru:
suma punktów uzyskanych za klauzule
dodatkowe w ocenianej ofercie
ilość punktów (K) = ---------------------------------------x 100 x 0,1
maksymalna możliwa
ilość punktów za klauzule dodatkowe
Kryterium „klauzule dodatkowe” (K) będzie oceniane wg nastepujących zasad:
a. Klauzule dodatkowe wg treści ujętej w SIWZ – przyznanie po 5 punktów za każdą
dodatkową klauzulę (wykaz klauzul – załącznik nr 8 do SIWZ),
b. Brak akceptacji przez Wykonawcę klauzul dodatkowych według treści ujętej w SIWZ
– przyznanie po 0 punktów za klauzulę.
12.4 Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.5 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.
P= C+K
12.6 Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

13.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego.
13.2. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca będzie zobowiązany do podania
wszelkich niezbędnych danych do umowy ubezpieczenia (polis) brokerowi
ubezpieczeniowemu:
GSU
Broker
Sp.
z
o.o.
44-100
Gliwice,
ul. Jana Pawła II 2.
13.3. Broker wymieniony w pkt. 13.2 SIWZ, jako pośrednik ubezpieczeniowy działa
w imieniu i na rzecz Zamawiającego w oparciu o ustawę z dnia 22.05.2003 r.
o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1450 będzie
pośredniczył przy zawarciu poszczególnych umów (polis) oraz będzie nadzorował
ich realizację.
14. Wzór umowy
14.1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
14.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku:
14.2.1. zmiany podatku VAT
14.2.2. zmian zakresu ubezpieczenia wynikających ze zmian przepisów
prawnych.
Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą
zmianę.
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15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

15.1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp (odwołanie, skarga
do sądu) przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
15.2. Odwołanie przysługuje Wykonawcy wyłącznie wobec czynności:
- opisu
sposobu
dokonywania
oceny
spełniania
warunków
udziału
w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.
15.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej
albo
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym
za
pomocą
ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
15.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
15.5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
15.6. Szczegółowe postanowienia dotyczące odwołania zawarte są w przepisach
art. 180 – 198 ustawy Pzp.
15.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.
15.8. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy Pzp.

16. Inne istotne informacje dla Wykonawców

16.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
16.3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości nie większej niż 30% wartości zamówienia
podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
oraz ubezpieczenia nowo nabytych pojazdów – do 2 szt.
16.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
16.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
16.6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
16.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji obowiązują przepisy
ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego

17. Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (Formularz Oferty – pkt. 6).

18. Załączniki
Załącznik nr 1
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr

1a
2
3
4a

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postepowaniu
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Formularz oferty
Wzór umowy
Wykaz mienia KZK GOP w Katowicach do ubezpieczenia w okresie
2015-2017
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Załącznik nr 4b
Załącznik nr 5a
Załącznik nr 5b
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Formularz cenowy wykazu mienia KZK GOP w Katowicach do
ubezpieczenia w okresie 2015-2017
Wykaz pojazdów KZK GOP w Katowicach do ubezpieczenia w okresie
2015-2017.
Formularz cenowy - wykazu pojazdów KZK GOP w Katowicach do
ubezpieczenia w okresie 2015-2017.
Wykaz lokalizacji automatów SAD
Wykaz lokalizacji tablic SDIP
Wykaz klauzul dodatkowych
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