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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113178-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomża: Usługi ubezpieczeniowe
2018/S 051-113178

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Łomża
Urząd Miejski w Łomży, pl. Stary Rynek 14
Łomża
18-400
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Szymański, Katarzyna Mścichowska
Tel.:  +48 862156795
E-mail: zamowienia@um.lomza.pl 
Faks:  +48 862156706
Kod NUTS: PL842
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lomza.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1339
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Miasto Łomża
Urząd Miejski w Łomży, pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój nr 102 (Sekretariat Zastępców Prezydenta
Miasta), I piętro
Łomża
18-400
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Mścichowska
Tel.:  +48 862156795
E-mail: k.mscichowska@um.lomza.pl 
Faks:  +48 862156706
Kod NUTS: PL842
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lomza.pl/bip/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

mailto:zamowienia@um.lomza.pl
http://www.lomza.pl
http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1339
mailto:k.mscichowska@um.lomza.pl
http://www.lomza.pl/bip/
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I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Realizacja usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Miasta
Łomża
Numer referencyjny: BZP.271.1.2018

II.1.2) Główny kod CPV
66510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Kompleksowego ubezpieczenia mienia,
odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Miasta Łomża”. Zamówienie podzielono na części:
Zadanie 1 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Zadanie 2 - ubezpieczenie ryzyk dotyczących mienia pływającego
Zadanie 3 - kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 1 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL842

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla Zadania 1 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - są następujące
ubezpieczenia:
1) mienia od wszystkich ryzyk w tym z ubezpieczeniem mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (limity na
pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk), sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk;
2) odpowiedzialności cywilnej ogólnej Zamawiającego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i/lub
posiadania, użytkowania mienia.
Dokumentacja dotycząca Zadania 1 została zawarta w załącznikach stanowiących integralną część SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 31/05/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium oceny ofert: cena - 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2 - ubezpieczenie ryzyk dotyczących mienia pływającego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla Zadania 2 - ubezpieczenie ryzyk dotyczących mienia pływającego - są
następujące ubezpieczenia:
1) casco mienia pływającego wraz z wyposażeniem i oprzyrządowaniem;
2) następstw nieszczęśliwych wypadków załogi, pasażerów i pozostałych użytkowników;
3) mienia osobistego członków załogi;
4) OC Armatora z tytułu eksploatacji jednostek pływających.
Dokumentacja dotycząca Zadania 2 została zawarta w załącznikach stanowiących integralną część SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 31/05/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium oceny ofert: cena - 100 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 3 – kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla Zadania 3 – kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne - są następujące
ubezpieczenia:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone
w związku z ruchem tych pojazdów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiedzialności cywilnej (OC)
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w ruchu zagranicznym;
2) ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych – w ruchu i podczas postoju (AC) oraz od kradzieży
(KR);
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW);
4) ubezpieczenie Assistance (ASS).
Dokumentacja, dotycząca Zadania 3, została zawarta w załącznikach stanowiących integralną część SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2018
Koniec: 31/05/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryterium oceny ofert: cena - 100 %.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunki udziału w postępowaniu, określone zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - dla części I, II i
III zamówienia: kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Wykonawcy,
którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015
r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj.: Dz.U. 2017 poz. 1170).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, dotyczących:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej należy złożyć:
Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w ustawie z dnia
11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj.: Dz.U. 2017, poz. 1170) lub inny dokument
potwierdzający możliwość prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
w zakresie wymaganym przedmiotem zamówienia, z którego wynikać będzie określenie grup ubezpieczeń
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Zezwolenie lub inny dokument potwierdzający możliwość prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej powinien być przekazany z zachowaniem ciągłości ewentualnych uaktualnień.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w załączonym do SIWZ
wzorze umowy.
2. Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/04/2018
Czas lokalny: 10:00
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IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/04/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Miejski w Łomży, pl. Stary Rynek 14, sala narad na II piętrze - pok. nr 201A.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia oraz inne wymagane dokumenty:
1. W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu - zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - każdy Wykonawca wraz z ofertą, musi złożyć aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie na standardowym formularzu jednolitego europejskiego dokument (JEDZ) -
zał. nr 4 do SIWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do
SIWZ.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia określono w Rozdziale
VI SIWZ pkt 5. (Oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.5-5.9, zaleca się sporządzić zgodnie ze wzorem
formularza, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) a także w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126) w § 5 ust 1-10. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż
w Rozdziale VI SIWZ pkt 7 i ww. Rozporządzeniu w § 7 i 8 określono informacje – odnośnie wymaganych
dokumentów – dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz dla wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
III 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią, określoną we wzorze stanowiącym:
— dla Zadania 1. Załącznik nr 1.1 (formularz oferty) do SIWZ oraz załącznik nr 1.2 (formularz cenowy) do
SIWZ,
— dla Zadania 2. Załącznik nr 2.1 (formularz oferty) do SIWZ oraz załącznik nr 2.2 (formularz cenowy) do
SIWZ,
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— dla Zadania 3. Załącznik nr 3.1 (formularz oferty) do SIWZ oraz załącznik nr 3.2 (formularz cenowy) do
SIWZ.
Uwaga: Przez ofertę Zamawiający rozumie złożenie jak wyżej przez Wykonawcę łącznie Formularza ofertowego
oraz Formularza cenowego.
2. Oprócz dokumentów z punktu 1 do oferty Wykonawca dołącza:
2.1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Wykonawcy/ów - wg załącznika 4 do SIWZ.
2.2 Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium.
2.3 Pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej - w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – (jeśli
dotyczy).
2.4 Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę wraz załącznikami - jeżeli uprawnienie do podpisu nie
wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych – (jeśli dotyczy).
IV. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp
V. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) Ogłoszenia wynosi 60 dni.
VI. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
VII. Wymagania dotyczące wadium:
— Zadanie 1: 7 000,00 PLN,
— Zadanie 2: 500,00 PLN,
— Zadanie 3: 10 000,00 PLN.
IX. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem
posłańca.
X. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacje zawarto w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ dostępnych wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie
internetowej Zamawiającego http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1339

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224577801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1339
mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2018

http://www.uzp.gov.pl

