
 
 
                                              OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM  
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73, woj. 
śląskie, pow. m. Sosnowiec, tel. 032 2635016, fax 32 292 74 45, www.pkm.pl, e-mail: bzp@pkm.pl, ogłasza 
przetarg otwarty do 443 000 tys. euro, zgodnie z „Zasadami udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych” 
 
na : „Ubezpieczenia: komunikacyjne  i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. w 
Sosnowcu” 

 
1. Miejsce realizacji:  

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W SOSNOWCU,  UL. LENATROWICZA 
73,   

2. Adres pod którym można uzyskać dokumentację oraz należy składać oferty: 
 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  SP. Z O. O. W SOSNOWCU,  
UL. LENARTOWICA 73, 41-219 SOSNOWIEC, POKÓJ 200. 

3. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień: 
 Edyta Gruchała 

 
 4. Opis przedmiotu zamówienia:  

 
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST UBEZPIECZENIE  PRZEDSIĘBIORSTWA  KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z O.O. W SOSNOWCU  W ZAKRESIE : 

 
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o. o., w tym  
1) 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. 

2) 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) z rozszerzeniem 
 o ubezpieczenie szyb oraz Assistance w pełnym zakresie.  
 

 
5.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.  

6. Termin realizacji (wymagany): 
 

1) 01 stycznia 2020   r. – 31 grudnia 2020 r. 
 

7. Wadium –37 000 PLN, (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych). 
 
8.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który: 

1) nie podlega wykluczeniu na podstawie § 8 ust 2 pkt od 1 do 14 zasad , 
2)  spełnia  warunek udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy udowodnienia, że posiada on 
zezwolenie, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych 
przedmiotem niniejszego zamówienia. 

 
 
 

 
 



9. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust 8  pkt 2, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca złożył: 
1) oświadczenie1 o spełnieniu tego warunku, (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył przedmiotowe 

oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ), 
2) zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych w zakresie nie mniejszym niż 
to wynika z przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2015r., o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 999). 

 
 
10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego  postępowania w okolicznościach, o 

których mowa w ust. 8 pkt1, Zamawiający żąda: 
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył przedmiotowe 

oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ), 
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 8 ust 2 pkt 2 , pkt 3, pkt 7 zasad, 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie § 8 ust. 2 pkt 8 zasad, 

6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Zamawiający zaleca złożenie 
przedmiotowego oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr  2c do niniejszej SIWZ, 

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) – 
Zamawiający zaleca złożenie przedmiotowego oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr  2c do 
niniejszej SIWZ. 

 
 

11. Kryteria oceny ofert:  
      - najniższa cena   
 
12. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: na stronie internetowej Zamawiającego 
www.pkm.pl 
 
 
13. Termin składania ofert upływa dnia 04  października 2019 r. o godzinie 10:00.  
 
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia  04 października 2019 r.  o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 118  

(sala konferencyjna, I piętro). 
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