Oznaczenie sprawy: OZ-P/KLA/07/2019

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „SIWZ”

dotycząca postępowania pn.:
„Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, majątku i odpowiedzialności cywilnej
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.
i Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.”

z podziałem na następujące części:
CZĘŚĆ I : Ubezpieczenie PKS w Kaliszu Sp. z o.o.
CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie KLA Sp. z o.o.
(zamówienie sektorowe o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 443.000 euro)

Specyfikację zatwierdzono:
dnia 21 listopada 2019 roku
Prezes Zarządu
(Delegowany Członek Rady Nadzorczej
do czasowego wykonywania czynności
Członka Zarządu)
-/Karolina Skrzypczyńska
.....................................................................................
/ ZATWIERDZAM/

SIWZ - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, majątku i odpowiedzialności cywilnej PKS i KLA.

Oznaczenie sprawy: OZ-P/KLA/07/2019

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.
Zamawiający:
1. 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
2. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30-38, 62 - 800 Kalisz
tel: +48 62 768 00 00, fax: +48 62 768 00 22
NIP: 618-003-39-02, REGON: 250442603
e-mail: sekretariat@kla.com.pl, www.kla.com.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest dwuetapowo na podstawie
Kodeksu Cywilnego:
I ETAP
- w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu przez Wykonawców zostanie
złożona oferta wstępna;
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. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, do którego na podstawie art.
133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) nie stosuje się przepisów ww. ustawy. Postępowanie
prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego a szczegółowe warunki jego
postępowania określają postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz załączników stanowiących jej integralną część. Przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych mają odpowiednie zastosowanie w
przypadkach wskazanych w niniejszej Specyfikacji.
4. Zamawiający
zastrzegają
sobie
prawo
unieważnienia
postępowania
w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Informacje ogólne.
1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
a) „Zamawiający”– Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.;
b) Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie
niniejszej Specyfikacji i ustawy;
c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
d) „Ustawa”, „PZP” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843);
e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot
został opisany w pkt 4;
f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę
na wykonanie Zamówienia lub zawarł z Zamawiającym umowę
w sprawie wykonania Zamówienia;
2. Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ.
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3. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane
zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści.
4. Jeżeli Wykonawca działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, w
przypadku udzielenia mu zamówień, Zamawiający nie będzie zobowiązany do
ewentualnej dopłaty składki w celu zrównoważenia ujemnego ryzyka towarzystwa.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział bierze firma brokerska
DONORIA S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Wielkie Grabary 7A, działająca na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Broker uprawniony jest do podejmowania
czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz
obsługą realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego – DONORIA S.A. informacji na temat
bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego.
4. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, majątku oraz
odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu
Sp. z o.o. i Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części (oferty częściowe), zwane
dalej „Częściami”:
Część I zamówienia: Ubezpieczenie PKS w Kaliszu Sp. z o.o.
Część II zamówienia:

Ubezpieczenie KLA Sp. z o.o.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie oferowanych usług ubezpieczenia
dotyczący realizacji przedmiotu zamówienia dla został określony odpowiednio załącznikach
do niniejszej SIWZ tj.:
− Części I - Ubezpieczenie PKS w Kaliszu Sp. z o.o. - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
− Części II - Ubezpieczenie KLA Sp. z o.o. - załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną lub dwie Części przedmiotu
zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą Ogólne Warunki Ubezpieczenia
w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Szacowana wartość zamówienia nie przekracza kwot określanych na podstawie art. 11 ust. 8
PZP dla zamówień sektorowych.
9. Sposób i forma płatności: Zamawiający będzie dokonywał przelewem wpłat składek
ubezpieczeniowych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń w 12-miesięcznych,
równych ratach.
10. Harmonogram płatności:
• I rata - 05.02.2020 r.
• II rata - 05.03.2020 r.
• III rata - 05.04.2020 r.
• IV rata - 05.05.2020 r.
• V rata - 05.06.2020 r.
• VI rata - 05.07.2020 r.
• VII rata - 05.08.2020 r.
• VIII rata -05.09.2020 r.
• IX rata - 05.10.2020 r.
• X rata - 05.11.2020 r.
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•
•

XI rata - 05.12.2020 r.
XII rata - 31.12.2020 r.

5. Opis części zamówienia.
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta winna obejmować cały
zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w poszczególnym zadaniu. Opis
poszczególnych części zamówienia znajduje się w pkt 4 SIWZ i załącznikach do niej.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na dwie części zamówienia albo na jedną wybraną część
zamówienia.
6.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 30% wartości
zamówienia podstawowego w odniesieniu do każdej Części. Wykonawca zobowiązany jest
stosować w takim przypadku stawki nie wyższe niż wynikające ze swojej oferty, złożonej
w niniejszym postępowaniu.

7. Opis sposobu składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia (dla części I i II zamówienia) wynosi od dnia 01.01.2020 r. do
dnia 31.12.2020 r. tj. 12 miesięcy.
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których brak
jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie pkt 9 ust. 2 SIWZ oraz którzy
spełniają warunki określone w pkt 9 ust. 3 SIWZ.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:
a) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
Zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a
szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b) którzy znajdują się w sporze z Zamawiającym, w szczególności jeżeli spór dotyczy
dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na
rzecz Zamawiającego;
c) w stosunku do których otwarto likwidację, wszczęto postępowanie układowe lub
upadłościowe;
d) 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;
e) którzy złożyli nieprawdziwe informacje, mające wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania;
f) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
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a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej dzielności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że
posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 999), w zakresie
tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie,
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia;
b) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonywania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
pkt 9 ust. 2 niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie
warunków, o których mowa w pkt 9 ust. 3 SIWZ i brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 9 ust. 2 SIWZ.
5. Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający
ofertę wspólnie, w tym członkowie konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania na podstawie pkt 9 ust. 2 oraz powinien spełniać warunek, o którym
mowa w pkt 9 ust 3 SIWZ w zakresie w jakim będzie wykonywał przedmiot zamówienia.
6. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana według formuły spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte
w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, do których złożenia zobowiązany jest
Wykonawca.
10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych dla potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 9 ust. 3 SIWZ – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
b) zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 999), w zakresie
tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia
działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności
ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z
przedmiotem niniejszego zamówienia.
c) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie pkt 9
ust. 2 SIWZ – wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ;
d) Ogólne Warunki Ubezpieczenia w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia.
2. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 spowoduje wykluczenie
oferenta z postępowania lub odrzucenie oferty. Zamawiającemu przysługuje prawo do
wezwania oferenta do uzupełnienia dokumentów w zakreślonym terminie.
3. Wymienione w ust. 1 i 2 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
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pełnomocnictwo bezwzględnie winno być w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kserokopii.
11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.
1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji oraz korespondencji tj. oświadczeń,
wniosków, zawiadomień pisemnie, faksem lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej z zastrzeżeniem ust 5 i 6.
2. Korespondencję oznaczoną przynajmniej numerem sprawy OZ-P/KLA/07/2019.
1) w formie pisemnej należy kierować na adres: Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.,
ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz;
2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować wyłącznie na
następujący adres poczty elektronicznej: sekretariat@kla.com.pl;
3) za pośrednictwem faksu należy kierować wyłącznie na następujący numer:
+48 62 768 00 22.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema (przyjmuje), iż pismo (dokument) wysłane przez Zamawiającego
na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej.
Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
6. W przypadku konieczności uzupełnienia złożonych przez Wykonawcę dokumentów –
Zamawiający uzna je za skutecznie uzupełnione, jeżeli zostaną złożone Zamawiającemu
w terminie przez niego wyznaczonym w formie określonej w pkt 9 i 10 SIWZ,
a w przypadku pełnomocnictw w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza (pod rygorem nieważności).
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
9. Wykonawca może złożyć wniosek do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
wyłącznie na piśmie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 9, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 9.
12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona wyłącznie na stronie
internetowej: www.kla.com.pl oraz www.pks.kalisz.pl (zakładka przetargi).
13. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Dokonana zmiana zapisów SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.kla.com.pl; www.pks.kalisz.pl (zakładka przetargi).
14. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
− w zakresie procedury przetargowej: Marcin Sobczak - tel. 62 768 00 51, w godz.
7:00 do 15:00; e-mail: m.sobczak@kla.com.pl
− w zakresie programu ubezpieczeniowego: Tomasz Rogacki – tel. 62 753-31-33
w godz. 8:00 do 16:00, e-mail: trogacki@donoria.pl
SIWZ - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, majątku i odpowiedzialności cywilnej PKS i KLA.
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12. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13. Termin związania ofertą.
Wykonawcy składający ofertę końcową w drugim etapie pozostają nią związani na okres
30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.
14. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca składa oferty na formularzu ofertowym (wypełniony i podpisany) odpowiednio:
ETAP I - załącznik nr 5 i 6 odpowiednio dla Części I i II do SIWZ
wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w pkt 10 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).
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 SIWZ.
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. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób
trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w
zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej odpowiednio
napisem:
CZĘŚĆ I -Oferta - ubezpieczenie PKS w Kaliszu Sp. z o.o.
CZĘŚĆ II -Oferta - ubezpieczenie KLA Sp. z o.o.
(nr sprawy OZ-P/KLA/07/2019)
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania, opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej
wymienionych informacji.
15. Miejsce i termin złożenia oferty.
1. Ofertę należy przesłać lub złożyć w nieprzeźroczystym, zamkniętym opakowaniu
(kopercie) na adres Pełnomocnika Zamawiającego tj.:
Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38 , 62 - 800 Kalisz.
Osobistego złożenia oferty można dokonać wyłącznie w sekretariacie Pełnomocnika
Zamawiającego w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 - 38 (pokój nr 101).
SIWZ - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, majątku i odpowiedzialności cywilnej PKS i KLA.
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Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku przesłania oferty pocztą lub
przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej
dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez
Zamawiającego jako miejsce składania ofert.
2. Ofertę wstępną należy złożyć w terminie do dnia 06 grudnia 2019 r. do godz. 1200.
3. Ofertę końcową należy złożyć na piśmie w terminie określonym przez Zamawiającego.
16. Informacje dotyczące trybu otwarcia ofert i ich oceny.
1. Otwarcie ofert wstępnych nastąpi dnia 06 grudnia 2019 r. do godz. 1215w siedzibie
Pełnomocnika Zamawiającego - sala konferencyjna (pok. 109).
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 wstępnych i końcowych podana zostanie nazwa oraz adres firm,
które złożyły ofertę a także informacja dotycząca ceny.
5. Po otwarciu ofert wstępnych złożonych w I etapie postępowania nastąpi ich weryfikacja
pod względem spełnienia warunków formalnych określonych w SIWZ.
6. Zamawiający dokona badania ofert i odrzuci 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.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Negocjacje z Wykonawcami odbędą się w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego
w Kaliszu. Data i godzina negocjacji zostanie uzgodniona telefonicznie z każdym z
Wykonawców indywidualnie.
9. Po przeprowadzeniu negocjacji Wykonawcy zostaną zaproszeni do złożenia oferty
końcowej (ostatecznej) w terminie określonym przez Zamawiającego.
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.
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18. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty 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.
1. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając 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.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert lub unieważnia przetargu w każdym czasie bez podania
przyczyny.
20. Wzór umowy.
Zamawiający do niniejszej SIWZ dołącza wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ), której
podpisanie stanowi warunek zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
21. Załączniki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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 o spełnieniu warunków udziału.
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
Formularz ofertowy (oferta wstępna) - Część I (PKS).
Formularz ofertowy (oferta wstępna) - Część II (KLA)
Formularz ofertowy (oferta końcowa) - Część I (PKS)
Formularz ofertowy (oferta końcowa) - Część II (KLA)
Wzór umowy.
Wykaz pojazdów KLA Sp. z o.o.
Wykaz pojazdów PKS Sp. z o.o.
Zaświadczenia o szkodowości KLA Sp. z o.o.
Zaświadczenia o szkodowości PKS Sp. z o.o.
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