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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279782-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Usługi ubezpieczeniowe
2017/S 136-279782

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Lenartowicza 73
Sosnowiec
41-219
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Gruchała
Tel.:  +48 322635016
E-mail: bzp@pkm.pl 
Faks:  +48 322927445
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkm.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pkm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o.
Numer referencyjny: U/PN/2017/05/1

II.1.2) Główny kod CPV
66510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje:

mailto:bzp@pkm.pl
www.pkm.pl
www.pkm.pl


Dz.U./S S136
19/07/2017
279782-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 6

19/07/2017 S136
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 6

a) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie mienia od dewastacji oraz gotówki
od kradzieży z włamaniem i rabunku,
b) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
c) ubezpieczenie sprzętu komputerowego przenośnego od wszelkich ryzyk poza miejscem ubezpieczenia,
d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wodociągowych,
e) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wyrządzonych przez Zamawiającego zatrudnionym
pracownikom,
f) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego mobilnego i stacjonarnego będącego w użyczeniu,
g) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe
h) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW),
i) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży (AC).

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z. o.o.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66515000
66515100
66516000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 1 obejmuje ubezpieczenie mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z. o.o. w zakresie:
a) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie mienia od dewastacji oraz gotówki
od kradzieży z włamaniem i rabunku,
b) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
c) ubezpieczenia sprzętu komputerowego przenośnego od wszelkich ryzyk poza miejscem ubezpieczenia,
d) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wodociągowych,
e) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wyrządzonych przez Zamawiającego zatrudnionym
pracownikom,
f) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego mobilnego i stacjonarnego będącego w użyczeniu.

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: 01/01/2018
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Koniec: 31/12/2018
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie komunikacyjne Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66516100
66512100
66514110
66515000
66515100
66516000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 2 obejmuje ubezpieczenie komunikacyjne Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w
zakresie:
a) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC),
b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW),
c) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży (AC).

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: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udowodnienia, że posiada on zezwolenie, od którego uzależnione jest
prawo do świadczenia w swoim kraju pochodzenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem niniejszego
zamówienia – warunek ten dotyczy zarówno zadania nr 1 i zadania nr 2.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust 1 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 3), 4) i 8) ustawy PZP.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach,
o których mowa w ust. 2 oraz warunku udziału określonego w ust. 1, Wykonawca którego oferta zostanie
oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie, zobowiązany jest złożyć
dokumenty wymienione w rozdziale VII część III SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
1) dla zadania nr 1 – 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),
2) dla zadania nr 2 – 37 000 PLN (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych).
2.Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia (tzw. konsorcjum oraz spółki cywilne) muszą
spełnić następujące warunki opisane w rozdziale VII część III ust. 6 SIWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji 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
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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: tak

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: 30/08/2017
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 28/10/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego: 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73, pokój nr 118.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Lipiec 2018.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
— oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Powyższe oświadczenie Wykonawca może złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Zamawiający informuje, że:
— nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,
— nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-674
Polska
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Składanie odwołań, pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia:
1) 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. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie,
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) 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,
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 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,
4) w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert,
5) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia,
6) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego,
7)Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI
ustawy, tj. art. 179 – 198g ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-674
Polska
Tel.:  +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2017
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