Oznaczenie sprawy: KPT - 13/14/2012

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej (SIWZ)

dotycząca postępowania pn.:

„Ubezpieczenie majątku:
1) Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.
2) Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.”

Kalisz, dnia 15 listopada 2012 roku

........................................................
/ ZATWIERDZAM/

1. Nazwa (firma ) i adres Zamawiającego.
Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KALISZU Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38
62 - 800 Kalisz
tel: +48 62 768 00 00
fax: +48 62 768 00 22
NIP: 618-004-15-28
REGON:000617456
e-mail:sekretariat@pks.kalisz.pl
www.pks.kalisz.pl
KALISKIE LINIE AUTOBUSOWE Sp. z o.o.
ul. Majkowska 26
62 - 800 Kalisz
tel: +48 62 768 00 00
fax: +48 62 768 00 22
NIP: 618-003-39-02
REGON:250442603
e-mail:sekretariat@kpt-kalisz.pl
www.kla.com.pl

Pełnomocnik Zamawiającego:
KALISKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38
62 - 800 Kalisz
tel: +48 62 768 00 00
fax: +48 62 768 00 22
NIP: 618-213-72-38
REGON:301808700
e-mail:sekretariat@kpt-kalisz.pl
www.kpt-kalisz.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest dwuetapowo na
podstawie Kodeksu Cywilnego:
I ETAP
- Wykonawcy w trybie zapytania o cenę zostaną zaproszeni do
złożenia oferty wstępnej.
II ETAP
- Wykonawcy zostaną zaproszeni do negocjacji, po których
nastąpi złożenie oferty końcowej.
2. Po zebraniu i otwarciu ofert w I etapie nastąpi ich weryfikacja pod względem spełnia
warunków formalnych.
3. Opis przedmiotu zmówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. i Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.
w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych tj.:
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a) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych
pojazdów w kraju i za granicą tych pojazdów (OC);
b) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń autocasco (AC);
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części (oferty częściowe),
zwane dalej „Częściami”:
Część I

dotyczy ubezpieczenia PKS w Kaliszu Sp. z o.o.

Część II

dotyczy ubezpieczenia KLA Sp. z o.o.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie oferowanych usług
ubezpieczenia dotyczący realizacji przedmiotu zamówienia dla Części I (PKS w
Kaliszu Sp. z o.o.) został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie oferowanych usług
ubezpieczenia dotyczący realizacji przedmiotu zamówienia dla Części II (KLA Sp. z
o.o.) został określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną lub dwie Części
przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia
podwykonawcom.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy zamówień
uzupełniających. Zamówienia uzupełniające, udzielane będą w trybie zamówienia
z wolnej ręki. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe
zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie
wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym bez stosowania składek
minimalnych.
8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą Ogólne Warunki
Ubezpieczenia w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający będzie dokonywał wpłat składek ubezpieczeniowych dla
poszczególnych rodzajów ubezpieczeń w 12 jednakowych ratach miesięcznych.
4. Opis części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na jedną Część lub dwie Części
przedmiotu zamówienia. Opis części zamówienia znajduje się w pkt 3 SIWZ.
5. Opis sposobu składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia (dla części I i części II): od dnia 01.01.2013 r. do dnia
31.12.2013 r.
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7. Opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
wymaga dołączenia do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych w ust.1 - treść oświadczenia, stanowi załącznik nr 3 do
SIWZ.
8. Z ubiegania o zamówienie wyklucza się Wykonawców, którzy:
1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienie wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub
wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem
sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
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popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki
komandytowe
oraz
spółki
komandytowo-akcyjne,
których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Wykonali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców
w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.
Nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożyli dokumenty
zawierające błędy.
Nie złożyli oświadczenia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielnie zamówienia, treść oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do
SIWZ.

9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawę omyłek.
6. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu wraz z ofertą Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia:
1) aktualnego odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób
składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów
rejestrowych;
3) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej;
4) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do
SIWZ);
5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do
SIWZ).
2. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie
oferenta z postępowania lub odrzucenie oferty.
3. Wymienione powyżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo
kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone
„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej stronie, natomiast
pełnomocnictwo bezwzględnie winno być w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kserokopii.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Elżbieta Nowak - tel. 62 768 00 33 w godz. 8.00 do 12.00
e-mail: e.nowak@kpt-kalisz.pl
fax 62 768 00 22
12. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13. Termin związania ofertą.
Składający ofertę końcową w drugim etapie pozostaje nią związany na okres 60 dni
kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.
14. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca składa oferty na formularzu ofertowym odpowiednio:
ETAP I - załącznik nr 5 i 6 odpowiednio dla Części I i II do SIWZ;
ETAP II - załącznik nr 7 i 8 odpowiednio dla Części I i II do SIWZ.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę w
danym etapie, Oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia (jego
Części).
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5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia
i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać
wszystkie informacje oraz dane.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
15. Miejsce i termin złożenia oferty.
1. Ofertę należy przesłać lub złożyć w nieprzeźroczystym, zamkniętym opakowaniu
(kopercie) na adres Pełnomocnika Zamawiającego:
Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38 , 62 - 800 Kalisz
oraz opisaną odpowiednio:
- CZEŚĆ I -„Oferta - ubezpieczenie PKS w Kaliszu Sp. z o.o.”
- CZEŚĆ II -„Oferta - ubezpieczenie KLA Sp. z o.o.”
2. Ofertę wstępną należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego (sekretariat
pokój nr 101) w terminie do dnia 30 listopada 2012 r. do godz. 1200.
3. Ofertę końcową należy złożyć na piśmie w terminie określonym przez
Zamawiającego.
16. Otwarcie ofert.
1. Otwarcie ofert wstępnych nastąpi dnia 30 listopada 2012 r. o godz. 1230 w siedzibie
Pełnomocnika Zamawiającego - sala konferencyjna.
2. Otwarcie ofert końcowych nastąpi w terminie podanym przez Zamawiającego.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert końcowych podana zostanie kwota, jaką
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert końcowych podany zostanie adres firm, które złożyły ofertę
a także informacje dotyczącą ceny.
5. Po otwarciu ofert złożonych w I etapie nastąpi ich weryfikacja pod względem
spełnienia warunków SIWZ.
6. Negocjacje z Wykonawcami odbędą się w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego
w Kaliszu.
7. Data i godzina negocjacji zostanie uzgodniona telefonicznie z każdym
z Wykonawców indywidualnie.
8. Po przeprowadzeniu negocjacji Wykonawcy zostaną zaproszeni do złożenia oferty
końcowej (ostatecznej) w terminie określonym przez Zamawiającego.
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17. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cena obejmuje całość prac przewidzianych do wykonania zamówienia (jego Części)
zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu
zamówienia (jego Części).
3. Cena oferty (brutto) stanowi sumę składek ubezpieczeniowych podanych przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym dla poszczególnych zakresów ubezpieczeń.
4. Cena oferty może być tylko jedna.
5. Cena oferty musi być podana w PLN.
6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
18. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej ofert i ich znaczenia.
1. Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest:
ETAP I - spełnienie warunków formalnych zawartych w SIWZ.
ETAP II - kryterium wyboru będzie najniższa cena podana w ofercie końcowej.
2. Cena stanowi 100% w ocenie badanej oferty końcowej.
3. Oferty końcowe zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego.
4. Oferty zostaną ocenione oddzielnie dla części I i części II.
5. Do wyboru najkorzystniejszej oferty przyjęte zostanie wynagrodzenie brutto za
całość zamówienia (jego Części), zgodnie z formularzem ofertowym złożonej oferty.
6. Wykonawcom zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
cena oferowana najniższa brutto
cena badanej oferty brutto

x 100 pkt

7. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma największą ilość
punktów.
8. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli oferty do złożenia ofert dodatkowych.
19. Informacja o formalnościach, jakie zostaną dokonane po wyborze oferty.
Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając cenę, nazwę i adres Wykonawcy, którego
oferta została wybrana;
2. wykonawców, których oferta została odrzucona lub wykluczona z postępowania
podając uzasadnienie;
3. po wyborze oferty zostanie podpisana umowa z Wykonawcą, który przedstawił
najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów określonych w pkt 18 SIWZ.

8

20. Wzór umowy - załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający do niniejszej SIWZ dołącza wzór umowy (załącznik nr 9 odpowiednio dla
Części I i II), której podpisanie stanowi warunek zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny oraz w przypadku gdy wynagrodzenie złożonej oferty przewyższy
podaną przez Zamawiającego kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.

22. Załączniki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I (PKS w Kaliszu Sp. z o.o.)
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część II (KLA Sp. z o.o.)
Oświadczenie nr 1.
Oświadczenie nr 2.
Formularz ofertowy (oferta wstępna) - Część I (PKS w Kaliszu Sp. z o.o.).
Formularz ofertowy (oferta wstępna) - Część II (KLA Sp. z o.o.)
Formularz ofertowy (oferta końcowa) - Część I (PKS w Kaliszu Sp. z o.o.)
Formularz ofertowy (oferta końcowa) - Część II (KLA Sp. z o.o.)
Wzór umowy - Cześć I i Część II
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