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Polska-Bydgoszcz: Usługi ubezpieczeniowe

2023/S 031-089468

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 090476971
Adres pocztowy: Toruńska 174a
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Kruszczyńska
E-mail: alicja.kruszczynska@zdmikp.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 525822742
Faks: +48 525822777
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: https://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/719667
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/719667
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inzynierskich, lokalny transport zbiorowy

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Numer referencyjny: 004/2023

II.1.2) Główny kod CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa, w rozumieniu art. 7 pkt 28 PZP, polegająca na objęciu ochroną ubezpieczeniową w
zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej
działalności (ubezpieczenie dobrowolne) oraz ubezpieczenia mienia Zamawiającego i ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
(ZDMiKP w Bydgoszczy), od dnia 01.06.2023r. do dnia 31.05.2025r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz mienia od wszystkich ryzyk.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66516000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66513000 Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
66515000 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności,
ubezpieczenie mienia, środków trwałych, środków obrotowych, gotówki, niskocennych środków trwałych oraz mienia
pozostałego od wszystkich ryzyk; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący Części 1 zawarty jest w Części poufnej
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SWZ, w Załącznikach nr 9 i 11 udostępnionych w terminie i na zasadach określonych w Rozdział III pkt.5 SWZ
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zakres ochrony ubezpieczeniowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Realizacja prawa opcji polegać będzie na: a) zwiększeniu ilości zamówienia podstawowego np. zgłoszenie do ubezpieczenia
nowego mienia lub uzyskanie praw do nowego mienia np. maszyn budowlanych, budynków i budowli, nowych środków trwałych
np. zakup nowego sprzętu elektronicznego lub wyposażenia - po cenach (stawkach) jakie wykonawca określił w swojej ofercie
(dla realizacji zamówienia podstawowego). Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy,
odbywać się będzie w oparciu o skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie. W razie nieudzielenia zamówienia
opcjonalnego, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na
zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego. Usługa doubezpieczenia objęta prawem opcji (maksymalna wartość
opcji) nie może przekroczyć 10% wartości (zakresu) zamówienia podstawowego. Przedmiotem opcji może być w
szczególności: • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk maksymalnie do wysokości 10% wartości (zakresu) zamówienia
podstawowego - ubezpieczenie ponad limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia w każdym roku polisowym; •
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk maksymalnie do wysokości 10% wartości (zakresu) zamówienia
podstawowego ubezpieczenie ponad limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia w każdym roku polisowym; •
ceny/stawki świadczenia usług w ramach opcji nie ulegną zmianie w stosunku do określonych w Ofercie dla zamówienia
podstawowego (Załącznik nr 3 - formularz cenowy dla Części nr 1) b) wykonywaniu usług ubezpieczenia objętych zakresem
zamówienia podstawowego przez okres kolejnych (dodatkowych) 12 miesięcy po zakończeniu realizacji zamówienia
podstawowego tj. w okresie od dnia 01.06.2025r. do dnia 31.05.2026r. Wydłużenie okresu ubezpieczenia o okres dodatkowych
12 miesięcy objęte prawem opcji (maksymalna wartość opcji) nie może przekroczyć 60% wartości (zakresu) zamówienia
podstawowego.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania
oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nieuczestniczącym
w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. 2. Wykonawca
zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2283 z późn.zm.). 3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w Części poufnej SWZ, w Załączniku nr 9 – dla Części 1, i 11. 4. Na podstawie art. 133 ust. 3 PZP
Zamawiający udostępni szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tylko tym wykonawcom, którzy prowadzą działalność
ubezpieczeniową i zwrócą się z odpowiednim wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących opisu przedmiotu
zamówienia i działalności ZDMiKP . – Załącznik nr 7a do SWZ dla Części 1Wzór wniosku o udostępnienie części niejawnej
SWZ

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych w zakresie OC/AC/NNW/ASS
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66516000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66514110 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66512100 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Bydgoszcz, Polska - teren całego kraju

II.2.4) Opis zamówienia:
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych w zakresie OC/AC/NNW/ASS .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący
Części 2 zawarty jest w Części poufnej SWZ, w Załącznikach nr 10 i 11 udostępnionych w terminie i na zasadach określonych
w Rozdział III ust.5 SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zakres ochrony ubezpieczeniowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Opcje: tak
Opis opcji:
Realizacja prawa opcji dla części 1 polegać będzie na: a) zwiększeniu ilości zamówienia podstawowego np. zgłoszenie do
ubezpieczenia nowego mienia lub uzyskanie praw do nowego mienia np. maszyn budowlanych, budynków i budowli, nowych
środków trwałych np. zakup nowego sprzętu elektronicznego lub wyposażenia - po cenach (stawkach) jakie wykonawca określił
w swojej ofercie (dla realizacji zamówienia podstawowego). Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia
aneksu do umowy, odbywać się będzie w oparciu o skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie. W razie
nieudzielenia zamówienia opcjonalnego, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie
opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego. Usługa doubezpieczenia objęta
prawem opcji (maksymalna wartość opcji) nie może przekroczyć 10% wartości (zakresu) zamówienia podstawowego.
Przedmiotem opcji może być w szczególności: • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk maksymalnie do wysokości 10%
wartości (zakresu) zamówienia podstawowego - ubezpieczenie ponad limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia w
każdym roku polisowym; • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk maksymalnie do wysokości 10%
wartości (zakresu) zamówienia podstawowego ubezpieczenie ponad limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia w
każdym roku polisowym; • ceny/stawki świadczenia usług w ramach opcji nie ulegną zmianie w stosunku do określonych w
Ofercie dla zamówienia podstawowego (Załącznik nr 3 - formularz cenowy dla Części nr 1) b) wykonywaniu usług
ubezpieczenia objętych zakresem zamówienia podstawowego przez okres kolejnych (dodatkowych) 12 miesięcy po
zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego tj. w okresie od dnia 01.06.2025r. do dnia 31.05.2026r. Wydłużenie okresu
ubezpieczenia o okres dodatkowych 12 miesięcy objęte prawem opcji (maksymalna wartość opcji) nie może przekroczyć 60%
wartości (zakresu) zamówienia podstawowego. Realizacja prawa opcji dla Części 2 polegać będzie na: Realizacja prawa opcji
polegać będzie na: a) zwiększeniu ilości zamówienia podstawowego np. w wyniku zgłoszenia do ubezpieczenia nowych
pojazdów mechanicznych – po cenach (stawkach) jakie wykonawca określił w swojej ofercie (dla realizacji zamówienia
podstawowego). Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, odbywać się będzie w
oparciu o skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie. W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego
Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach
przewidzianych dla zamówienia podstawowego. Usługa doubezpieczenia objęta prawem opcji (maksymalna wartość opcji) nie
może przekroczyć 10% wartości (zakresu) zamówienia podstawowego. Przedmiotem opcji będzie w szczególności: •
ubezpieczenie obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia autocasco,
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów, ubezpieczenia asisstance b) wykonywaniu usług
ubezpieczenia objętych zakresem zamówienia podstawowego przez okres kolejnych (dodatkowych) 12 miesięcy po
zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego tj. w okresie od dnia 01.06.2025r. do dnia 31.05.2026r. Wydłużenie okresu
ubezpieczenia o okres dodatkowych 12 miesięcy objęte prawem opcji (maksymalna wartość opcji) nie może przekroczyć 60%
wartości (zakresu) zamówienia podstawowego.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania
oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nieuczestniczącym
w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. 2. Wykonawca
zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2283 z późn.zm.). 3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w Części poufnej SWZ, w Załączniku nr 10 – dla Części 2, i 11. 4. Na podstawie art. 133 ust. 3 PZP
Zamawiający udostępni szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tylko tym wykonawcom, którzy prowadzą działalność
ubezpieczeniową i zwrócą się z odpowiednim wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących opisu przedmiotu
zamówienia i działalności ZDMiKP . – Załącznik nr 7b do SWZ dla Części 2-Wzór wniosku o udostępnienie części niejawnej
SWZ

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub

handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i w SWZ. 2. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego: art.108 ust.1 i art.109 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019r.-Prawo zamówień publicznych
(dalej Pzp) oraz art. 7 ust.1 Ustawy sankcyjnej i art. 5k Rozporządzenia (UE ) 833/2014 zmienionego Rozporządzeniem (UE )
2022/576. Wykluczenie wykonawcy z postępowania następuje w przypadkach określonych w art.111 Pzp. 3. W celu wykazania
braku podstaw wykluczenia, wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp, o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SWZ,
na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) . W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie JEDZ składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania na zasobach podmiotów udostępniających zasoby,
wykonawca składa JEDZ tego podmiotu, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.4. Wykonawca składa również
Oświadczenie potwierdzające, że nie zachodzą w stosunku do niego oraz w stosunku do podmiotu udostępniającego zasoby w
zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia oraz podwykonawcy i / lub dostawcy, na których przypada ponad
10% wartości zamówienia przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej oraz art. 5k
Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (wzory oświadczeń Zamawiający przekaże z wezwaniem). 5. Przed wyborem
najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, JEDZ/-y (patrz pkt 3 powyżej) i Oświadczenia (patrz pkt 4 powyżej) oraz
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (PŚD) na brak podstaw wykluczenia, określonych w pkt
III.1.1)7.1-5) ogł. oraz na spełnianie warunków udziału, określonych w pkt III.1.3) ogł.6. Warunki udziału w postępowaniu - o
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności



technicznej lub zawodowej. 7. Podmiotowe środki dowodowe (PŚD) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składane na
wezwanie Zamawiającego wynikające z art.126 ust.1 Pzp:1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art.108
ust.1 pkt 1 i 2 Pzp oraz art.108 ust.4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
karnego - sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1
pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Zamawiający przekaże z wezwaniem). 3) odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie
art.109 ust.1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 4) oświadczenie wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego (art.108 ust.1 pkt 3,4,5 i 6 Pzp) - (wzór oświadczenia Zamawiający przekaże z wezwaniem), 5) o ile dotyczy -
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ (wzór oświadczenia
Zamawiający przekaże z wezwaniem).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY: 1. Podmiotowe środki dowodowe oraz
inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz.U. poz.2415) dalej Rozporządzenie MRPiT, składa się w formie elektronicznej w zakresie i w sposób określony w
przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz.2452) - dalej Rozporządzenie PRM. 2. Ofertę,
oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp (JEDZ), podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa
w art.117 ust.4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art.118 ust.3 Pzp,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.
Dz.U.2021, poz.2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art.66 ust.1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 Rozporządzenia PRM).3.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt
2 powyżej przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, o których mowa w §3 ust.1 Rozporządzenia PRM (§ 2 ust. 2 Rozporządzenia PRM).4. W przypadku,
gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§4 ust.1 Rozporządzenia PRM). 5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne
dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. W
przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.118 Pzp, zostały wystawione przez upoważnione podmioty
inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, jako
dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (§6 ust.1 Rozporządzenia PRM).7. W przypadku, gdy podmiotowe środki
dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej (§ 6 ust. 2 Rozporządzenia PRM). 8. Zgodnie z §6 ust.3 Rozporządzenia PRM poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku: 1) podmiotowych środków dowodowych oraz
dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub
dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą (...)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d.(...)2) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o którym mowa w §6 ust.2 Rozporządzenia PRM, może dokonać również notariusz (§6 ust.4
Rozporządzenia PRM). 10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (§6 ust.5 Rozporządzenia PRM). 11. Podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust.4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§7 ust.1 Rozporządzenia PRM). Pozostałe szczegółowe informacje zawarte są w
Rozdziale IX. SWZ. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW (art.118 Pzp): w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku składa wraz z
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: 1) Zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający określa minimalny poziom
zdolności oddzielnie dla każdej części zamówienia: Część 1: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący
posiadania zdolności technicznej i zawodowej, jeśli wykaże, że posiada w ramach wewnętrznej struktury terenowej jednostkę
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organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych
lub ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem, świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód
z ubezpieczeń majątkowych, posiadającym terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia spełnią warunek, jeżeli co najmniej jeden z nich posiada zasoby w zakresie określonym powyżej, z
tym że wymóg ten dotyczy wykonawcy, który bezpośrednio wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Część 2: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej, jeśli
wykaże, że posiada w ramach wewnętrznej struktury terenowej jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi
likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych lub ma zawartą umowę z
przedsiębiorstwem, świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń
komunikacyjnych, posiadającym terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia spełnią warunek, jeżeli co najmniej jeden z nich posiada zasoby w zakresie określonym powyżej, z tym
że wymóg ten dotyczy wykonawcy, który bezpośrednio wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2)
Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: W
odniesieniu do Części 1 i Części 2: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne
zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w grupach ryzyk, których
dotyczy przedmiot zamówienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 2283 z późn.zm.) Wykonawca ma obowiązek posiadania powyższego
zezwolenia przez cały okres trwania umowy oraz obowiązek jego okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie. W
przypadku, gdyby którekolwiek z dotychczasowych zezwoleń wygasło lub zostało cofnięte w okresie obowiązywania umowy,
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nowe zezwolenie w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania
dotychczasowego. W przypadku, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie obowiązujących przepisów, wykonawca
zobowiązany jest posiadać notyfikację przekazaną do organu nadzoru przez zagraniczny organ nadzoru z obszaru Unii
Europejskiej lub zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej przez oddział główny zagranicznego zakładu ubezpieczeń, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4) Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (składane na
wezwanie Zamawiającego). W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda złożenia: a) wykaz jednostek organizacyjnych na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie
oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (dla Części 1) lub ubezpieczeń komunikacyjnych (dla Części 2), a w
przypadku gdy wykonawca posługuje się przedsiębiorstwem, świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i
likwidacji szkód - wykaz przedsiębiorstw, z którymi wykonawca ma zawartą umowę w zakresie oceny i likwidacji szkód z
ubezpieczeń majątkowych (dla Części 1) lub ubezpieczeń komunikacyjnych (dla Części 2). b) aktualne zezwolenie na
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot
zamówienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostały w Załącznikach nr 8, 8A do SWZ
odpowiednio dla danej Części zamówienia tj. we wzorze Generalnej Umowy Ubezpieczenia z załącznikami. 2. Złożenie oferty
jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/03/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 17/06/2023
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 20/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiajacego, określona w pkt I ogłoszenia. Zamawiający otworzy oferty poprzez wykorzystanie Platformy
Zakupowej. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I.Ofertę oraz oświadczenie JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej ( art.63 ust.1 Pzp)



II.Wykonawca może złożyć Ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ musi być zgodna z formularzem załączonym do
niniejszej Specyfikacji (Załącznik nr 1a do SWZ dla Części 1, Załącznik nr 1b do SWZ dla Części 2). Wraz z ofertą składane są
następujące dokumenty: 1.wypełnionego i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularza Cenowego –
zestawienie wysokości stawek (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ dla Części 1, Załącznik nr 6 do SWZ dla Części
2). 2. wypełnionego i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularza Cenowego – zestawienie wysokości
składek (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ dla Części 1, Załącznik nr 4 do SWZ dla Części 2). 3. wypełnionego i
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularza Cenowego – zestawienie wysokości stawek (wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ dla Części 1, Załącznik nr 6 do SWZ dla Części 2). 4. pełnomocnictwo/a do
reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów rejestrowych (KRS, CEDiG), 5. (o ile dotyczy) pełnomocnictwo/a do reprezentowania wykonawców
występujących wspólnie, zgodnie z art. 58 Pzp 4. (o ile dotyczy) pełnomocnictwo/a do reprezentowania podmiotu
udostępniającego zasoby, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów rejestrowych (KRS, CEDiG) 5) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (obligatoryjnie w przypadku
złożenia wadium w formie innej niż pieniądz); 6. (o ile dotyczy) oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust.4 PZP (wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ); 7 ) (o ile dotyczy) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
III.Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawcę wadium, odrębnie dla każdej części zamówienia, w wysokości: dla Części 1:
38 000 ZŁ (słownie: trzydzieści osiem tysięcy 00/100) PLN, dla Części 2: 1 650 zł (słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych
00/100) PLN. IV. Zamawiający zastosuje procedurę postępowania, o której mowa w art. 139 ust. 1 PZP, tj. Zamawiający
najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu., V. Nr planu
postępowań 2022/BZP 00526383/01/P poz.2.3.1 VI. 5. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego
postępowania na podstawie art. 257 pkt 1 PZP, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej
podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia
wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. W
postępowaniu odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się,
że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie
odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 2)
15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie
o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w
przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli
Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2023
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