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OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro
z dnia 3 CZERWCA 2019r. na:

Ubezpieczenie Mostu Drogowego Gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
wraz z drogami dojazdowymi od zdarzeń losowych

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Dróg
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń

tel. 056 66-93-100
fax. 056 66-12-109

Do kontaktów:
- Maciej Kowalczyk - broker NORD PARTNER Sp. z o.o.

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Ubezpieczenie Mostu Drogowego Gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi od zdarzeń
losowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Mostu Drogowego Gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu wraz
z drogami dojazdowymi od zdarzeń losowych, tj.: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i ubezpieczenie
mienia od zniszczeń i dewastacji.
Opis przedmiotu zamówienia zawierają następujace załączniki do niniejszego Ogłoszenia:
a) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
b) Wzór umowy – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
c) Formularz Oferta – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Główny przedmiot: 66.51.00.00-8 – Usługi ubezpieczeniowe. Dodatkowe przedmioty: 66.51.51.00-4 –
Ubezpieczenie mienia od ognia; 66.51.54.00-7 – Ubezpieczenie mienia od skutków żywiołów; 66.51.50.00-3 –
Usługi ubezpieczenia o uszkodzenia lub utraty.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Termin na wykonanie całości zamówienia ustala się na 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.
SEKCJA III: WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM
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III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Wykonawca musi posiadać prawo (zezwolenie) do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w
zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu niniejszego zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia
/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonym do oferty dokumencie, o którym mowa w pkt III.2)
ppkt a).
III.2)INFORMACJA
WYKONAWCY

O

OŚWIADCZENIACH

LUB

DOKUMENTACH,

JAKIE

MAJĄ

DOSTARCZYĆ

a) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U z 2019r., poz. 381 ze zm.) lub inny dokument
potwierdzający uprawnienie do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie
nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu niniejszego zamówienia;
b) Formularz „Oferta” zgodny z treścią wzoru przekazanego przez Zamawiającego.
III.3) FORMA DOKUMENTÓW
a) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej należy złożyć w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;
b) Formularz „Oferta należy złożyć w oryginale podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
Uwaga:
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej - w zależności od formy organizacyjnej Wykonawcy, Pełnomocnika reprezentującego
Wykonawcę lub Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do oferty dokument lub dokumenty, z których będzie
wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert w niniejszym postępowaniu, statut spółki - w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie
pełnomocnictwa, to udzielone pełnomocnictwo musi w swej treści wyraźnie wskazywać czynności, do
wykonywania których Pełnomocnik jest uprawniony, w tym uprawnienie do podpisania oferty, względnie do
podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile to prawo nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii
notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro prowadzone z wyłączeniem
zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze
zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena ofertowa – 80%, warunki fakultatywne ubezpieczenia – 20%.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty. Oferta może
uzyskać za każde kryterium 0-100 pkt. Punktowa ocena ofert jest sumą iloczynów punktów za poszczególne
kryteria i procentowych wag im przypisanym. Wygrywa oferta o największej liczbie punktów.
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1. W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 pkt x 80 %
2. W kryterium fakultatywne warunki ubezpieczenia:
Podstawą oceny będzie stopień uwzględnienia fakultatywnych warunków Zamawiającego, przyjmując wagę 20%, a
zagwarantowanie lepszych warunków od wymaganych, punktowane będzie na podstawie następujących
podkryteriów:
Lp.

Warunek fakultatywny
Rozszerzenie

A

zakresu

*

ochrony

do

ryzyk

all

risk

Ilość pkt.

Wykonawcy

60

z uwzględnieniem zakresu ochrony opisanego w Załączniku nr 1
Brak rozszerzenia.

0

Udziały własne pozostające na ryzyku ubezpieczającego zgodnie
B

0

z informacjami zawartymi w Załączniku nr 1 punkt 6
Udziały własne pozostające na ryzyku ubezpieczającego pomniejszone

5

o 50%
Zwiększenie limitu dla ryzyka przepięć z 1 000 000 zł do wysokości
C

5

2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Brak zwiększenia.

0

Zwiększenie limitu dla klauzuli katastrofy budowlanej z 30 000 000 zł do
D

15

wysokości 50 000 000 zł
Brak zwiększenia

0

Zwiększenie limitu dla dewastacji mienia z 30 000 zł do 50 000 zł jedno
E

15

i wszystkie zdarzenia, w tym dla graffiti z 10 000 zł do 20 000 zł
Brak zwiększenia

0
RAZEM:

X

IV. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV. 3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania
www.mzd.torun.pl
IV. 3.2) Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. 5
w terminie do dnia 14 czerwca 2019r. do godz. 8 45 .
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 9
dnia 14 czerwca 2019r. o godz. 900 .
IV. 3.3) Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
IV. 3.4) Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną, faksem na nr 056 66 12 109 lub drogą
elektroniczną na adres mzdprzetargi1@gmail.com z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej;
2. Forma pisemna, pod rygorem nieważności zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami;
3. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym numer faksu i adres e-mail, na które
Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w formie faksowej lub w formie
elektronicznej. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu w formie pisemnej, faksem lub drogą
elektroniczną, oświadczenie, w którym poda numer faksu i adres e-mail. W sytuacji awarii (zmiany, itp.)
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wskazanego numeru faksu lub adresu e-mail, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podać w formie,
jak wyżej, zastępczy numer faksu lub adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować
korespondencję w formie faksowej lub elektronicznej. Z kolei w sytuacji, kiedy podany przez
Wykonawcę faks trzykrotnie nie odpowiada w ciągu godziny, co Zamawiający zobowiązany jest
udokumentować stosowanymi potwierdzeniami z faksu, przyjmuje się, że korespondencja została
skutecznie wysłana. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku wysyłania korespondencji w formie
elektronicznej, którą system zgłasza, jako niemożliwą do dostarczenia, na podany przez Wykonawcę adres
e-mail.
IV. 3.5) Forma dokumentów
1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, na każdej zapisanej
stronie poświadczanego dokumentu. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą zostać poświadczone za zgodność z
oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osoby upoważnione do
reprezentowania tych podmiotów;
3. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy musi być przedstawione w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem;
4. Gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Kierownik Zamawiającego :
_______________________
(pieczęć i podpis)
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