Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 370516 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Or.3421/15/10
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu , ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, woj. warmińskomazurskie, tel. 087 425 47 00, faks 087 425 46 51.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 ubezpieczenia szyb od stłuczenia,
 ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 ubezpieczeń komunikacyjnych,
w następujących jednostkach organizacyjnych:
1. Starostwo Powiatowe ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz
2. Powiatowy Urząd Pracy ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz
3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Łupki 15, 12-200 Pisz
4. Zespół Szkół nr 1 Biała Piska ul. Sienkiewicza 16, Biała Piska
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu ul. Sikorskiego 15, 12-200 Pisz
6. Muzeum K.I. Gałczyńskiego Pranie, 12-215 Karwica
7. Zespół Szkół Zawodowych w Piszu ul. Gizewiusza 3
8. Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida
9. Powiatowy Zarząd Dróg ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz
11. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Al. Turystów 22, 12-200 Pisz
12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące ul. Wojska Polskiego 3, 12-250 Orzysz
13. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz
14. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz
15. Zespół Szkół nr 1 Pisz ul. Młodzieżowa 26, 12-200 Pisz
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia
szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń komunikacyjnych,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3,
66.51.41.10-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
 koncesję, zezwolenie lub licencję



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem
zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 1 - Cena - 60
 2 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 40
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
 zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na
zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach
ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty,
 zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; w przypadku zmiany
wartości majątku,
 zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku
powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji;
 rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w przypadku
ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej
w specyfikacji,
 korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy
za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.powiat.pisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiat Piski, 12-200 Pisz,
ul. Warszawska 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2010
godzina 09:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o
STAROSTA PISKI
/-/ mgr Andrzej Nowicki

