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Gdynia: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdóW mechanicznych

Numer ogłoszenia: 9861 -2015; data zamieszczenia: 23.01.2015

oGŁoSZENlE o ZAMoWlENlU - usługi

Zamieszczan ie ogłoszen ia : o bowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamÓwienia publicznego'

SEKGJA l: ZAMAW|AJĄGY

l.1) NAZWA IADRES: Morska Słuzba Poszukiwania iRatownictwa, ul. Hryniewickiego 10,81-340

Gdynia, woj. pomorskie, tel. 0586615222, 6607661, faks 058 620-53-38, 6607661.

Ad res strony i nte rnetowej za mawiającego : WWW' sar. gov. pl

l. 2) RoDzAJ zAMAW|AJĄCEGo: lnny: państwowa jednostka budzetowa nieposiadająca osobowoŚci

prawnej.

sEKcJA lI: PRzEDMloT ZAMÓWENIA

ll.1) oKREśLENlE PRZEDMIoTU zAMoWlENlA

lI.1.1) Nazwa nadana zamówieniu pfizezzamawiającego: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdÓw

mechanicznych.

ll.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

lI.1.4) okreśIenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Pzedmiotem zamÓwienia jest

Świadczenie usługi ubezpieczeniowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego okreŚlonymi w załącznikach

nr 1iZdo specyfikacji istotnych warunkowzamówienia.2. Rodzaje ubezpieczeń: a. Ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych za szkody powstałe w zwięku z ruchem

tych pojazdow, b. Ubezpieczenie pojazdow mechanicznych od uszkodzeń Autocasco i od kradziezy, c.

Ubezpieczenie następstw nieszczęŚliwych wypadkÓw kierowcy i pasaŻerÓw pojazdu mechanicznego, d.

Ubezpieczenie Assistance.

ll.'l.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

określenie przedmiotu oraz wieIkości Iub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamowień uzupełniających, o ktorych mowa w art. 67 ust' 1 pkt 6

ustawy Pzp. Zamawiający obecnie prowadzi starania o uzyskanie środkow na zakup spzętu, w tym

przyczep

ll.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51 .41.10-0.

ll.1.7) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.
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ll.1.8) Gzy dopuszcza się złożenie ofeńy Wariantowei: nie'

ll.2) czAs TRWANIA zAMoWlENlA LUB TERM|N WYKoNANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA lll: INFORMAGJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilr.1) wADluM

lnformacja na temat wadium: ZamawiĄący nie wymaga wniesienia wadium

ilt.2l zALlczKt

lIl.3) WARUNKI UDztAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANlA ocENY

SPEŁNIANlA TYGH WARUNKoW

lIt. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreśIonej działaIności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony' jezeli wykonawca zgodnie z pkt. 1.1. rozdziału X specyfikacji

istotnych warunkÓw zamÓwienia wykaze (oŚwiadczenie), ze posiada zezwolenie na wykonywanie

działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejw zakresie obejmującym

przedmiot zamówienia

IlI.4) INFoRMACJA o oŚWADczENIAcH LUB DoKUMENTAGH, JAKIE MAJĄ DosTARczYc

WYKoNAWGY W CELU PoTWlERDzENlA sPEŁNlANlA WARUNKoW UDzlAŁU W PosTĘPoWANtU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST. 1 USTAWY

IlI.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22 ust.

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyó:

lll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy'

należy przedłożyć:

o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o aktualny odpis z właŚciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci

gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Ęestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niz

6 miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

lll'4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej'

przedkłada:

Ill.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
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potwierdzaj ący, że:.

. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - Wystawiony nie WczeŚniej niz 6 miesięcy

przed upływem terminu składania Wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamÓwienia albo składania ofeń;

lIl.4.4) Dokumenty dotyczące przynaIeżności do tej samej grupy kapltałowej

o lista podmiotow nalezących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2OO7 r. o ochronie konkurencji i konsumentÓw albo informacji o tym, Że nie naleŻy do grupy

kapitałowej;

ilt.6) INNE DOKUMENTY

lnne dokumenĘ niewymlenione w pkt IIl.4) aIbo w pkt lll.5)

1. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

nie wydaje się dokumentu, o ktÓrych mowa w pkt lll.4.3''l) zastępuje się je dokumentem zawierającym

oświadczenie' w ktorym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŻone przed

właŚciwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samoządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju' w ktÓrym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub pzed notariuszem - wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofeń _ oryginał lub kopia poświadczonazazgodnoŚĆ z oryginałem przez osobę

lub osoby uprawnione do reprezentowania \ĄĄlkonawcy w dokumentach Ęestrowych lub we właŚciwym

upowaŹnieniu załączonym do oferty ; 2. Formulaz ofertowy. Proponowany wzÓr formulaza ofeńowego

określono w załączniku nr 4 do slWZ' Formulaz ofeńowy naleŻy złoŻyc w formie oryginału. ZamawiĄący

Żąda Wskazania przezwykonawcę w formularzu ofeńowym częŚci zamÓwienia, ktÓrej wykonanie powierzy

podwykonawcom. Formularz ofeńowy musi byc podpisany przez osobę/y uprawnione do reprezentowania

wykonawcy. 3. Formularz cenowy Wg Wzoru określonego w załączniku nr 5 do slWZ. Formularz cenowy

nalezy złoŻycw formie oryginału podpisanego pzez osobę/y uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

4. Pełnomocnictwo do podpisania ofeńy, jezeli prawo to nie wynika z innych dokumentÓw złoŻonych w

ofercie. Treść pełnomocnictwa musijednoznacznie określaÓ czynności, do wykonania ktorych pełnomocnik

jest upowazniony' Pełnomocnictwo wlaz z okreŚleniem jego zakresu naleŻy złoŻyc w formie oryginału lub

kopi poświadczonej za zgodnoŚÓ z oryginałem przez notariusza. 5. W pzypadku wykonawcow wspÓlnie

ubiegających się o udzielenie zamowienia pełnomocnictwo do reprezentowania tych wykonawcow -oryginał

lub kopia potwierdzonazazgodnośÓ z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik może byÓ ustanowiony

do reprezentowania wykonawcÓw w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy. oferta musi być podpisana w taki sposob' by wiązała prawnie wszystkich wykonawców

składających wspolną ofertę. 6. W przypadku złoŻenia oferty przez spÓłkę cywilną, nie podpisanĄprzez

wszystkich wspÓlnikÓw, zaleca się złoŻenie dokumentÓw potwierdzających umocowanie pełnomocników do

reprezentacji spÓłki. 7 . W przypadku wykonawcÓw wspÓlnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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kopie dokumentow dotyczących wykonawcy są poŚwiadczane za zgodnoŚc z oryginałem puez

wykonawcę. 8. Dokumenty sporządzone W języku innym niz polski nalezy złoŻycwrazz tłumaczeniem na

język polski' 9. Dokumenty muszą byc czytelne. ZamawiĄący zaŻąda pzedstawienia oryginału lub

notarialnie poŚwiadczonej kopii dokumentu, w przypadku gdy złozona przez wykonawcę kopia dokumentu

jest nieczytelna lub budzi wątpliwoŚci co do jej prawdziwoŚci.

SEKCJA lV: PROGEDURA

tv.1) TRYB UDZIELENTA ZAMOWIENIA

lV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg nieograniczony.

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

lV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamÓwienia:

1 -Cena-90

2 - klauzule dodatkowe - 10

IV.3) ZMTANA UMOVVY

pzewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofeńy, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zawańo w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamÓwienia

tv.4) TNFoRMACJE ADMINISTRACYJNE

tV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: http://www.sar.gov.pl - zakładka Zamowienia publiczne/ogłoszenia-pod nazwą postępowania

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział zamÓwień

publicznych MorskiejSłuzby Poszukiwania iRatownictwa, 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10 ( piętro ll).

lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń: 06.02.2015

godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Morskiej Słuzbie Poszukiwania i Ratownictwa 8'l-340 Gdynia , ul.

Hryniewickiego 10 (piętro ll)'

lV.4.5) Termin związan|a ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)'

lv.4.'l7| Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodIegających zwrotowi

środków z pomocy udzieIonej pzez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

HandIu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częścizamówienia: nie
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