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1. ZAMAWIAJ ĄCY    :              
 

GMINA   NĘDZA  
adres:       ul. Jana  III   Sobieskiego  5         47 – 440  Nędza 

  

2.   TRYB   ZAMÓWIENIA   :    
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164) 

 
3. SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  : 
 

a) dostępna   na   stronie    internetowej   pod adresem :  www.nedza.pl/bip 
 

b) w siedzibie  Zamawiającego    -  pokój nr 21 
       

4. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  :     
 

Ubezpieczenie   następstw   nieszczęśliwych   wypadków 
członków   ochotniczej   straży   pożarnej 

 

w   jednostkach   OSP: 

• OSP Zawada Książęca  

• OSP Szymocice 

• OSP Nędza 

• OSP Babice 

• OSP Górki Śląskie 

 

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3                                
– Program Ubezpieczenia 

 
Przedmiot główny: 

CPV: 66.51.00.00-8 

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe 

Przedmioty dodatkowe: 

CPV: 66.51.21.00-3 

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
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5.  INFORMACJE O MO ŻLIWO ŚCI   ZŁO ŻENIA  OFERTY WARIANTOWEJ 

 

Zamawiający   nie   przewiduje   możliwości   składania   oferty wariantowej 
                            
 

6.  INFORMACJE O MO ŻLIWO ŚCI   SKŁADANIA OFERT CZ ĘŚCIOWYCH 
 

Nie dopuszcza   się   składanie   ofert   częściowych: 
 
 

 

6.  TERMIN   WYKONANIA   ZAMÓWIENIA :          3 6  m i e s ię c y   
 

• przewidywany okres ubezpieczenia od dnia 15.02.2016r. do dnia 
14.02.2019r.  

  
 UWAGA: w przypadku umów wieloletnich polisy wystawiane są na okresy 
roczne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń. 
 

7.  OPIS    WARUNKÓW    UDZIAŁU   W    POSTĘPOWANIU   ORAZ   OPIS           
    SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH   WA RUNKÓW  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału w postępowaniu -  (tzw. podmiotowe 

pozytywne): 

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadają 
zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej; 
2)  posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;  
4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 

Ocena spełnienia w/w warunków  dokonana zostanie  zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w oparciu  
o informacje zawarte  w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Z treści  załączonych dokumentów  musi wynikać  jednoznacznie, iż w/w 
warunki Wykonawca spełnia.   
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. 
Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali Wykonawcy zgodnie z art. 
24 Ustawy. 
 

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat                    
przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,                                 
w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają 
zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił 
szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 
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Uwaga: 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału, kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy 
 

Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą. 

A. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń  

i dokumentów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 231), na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

B. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, jednakże tylko  

zgodnie z art.26 pkt 3  i 4   Pzp 

 

8.  WADIUM: 
 

      Zamawiający   nie wymaga   od  Wykonawców   wnoszenia   wadium. 
 

9. KRYTERIA  OCENY  OFERT : 
 

A. Cena łączna ubezpieczenia – 90% 
B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 10% 
 
A. cena łączna ubezpieczenia– suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem 

niniejszej części zamówienia. 
 

Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A według następującego wzoru: 
       P min 

                                    An = __________ x 100 pkt. 
                                                  Pn 
  An     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A 
  n    - numer oferty 
  Pmin - cena minimalna wśród złożonych ofert 
  Pn    - cena zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie n 
 
B. zaakceptowanie klauzul dodatkowych – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za 

wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. 
następujących zasad: 

• za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 5 zostanie przyznanych 8 punktów, 
• za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 7, 8, 9 i 10 zostanie przyznanych po 10 punktów za każdą 

klauzulę, 
• za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 6 zostanie przyznanych 15 punktów. 

 
Oferty będą podlegały ocenie w kryterium B według następującego wzoru: 
 
          Kn 

                                    Bn = __________ x 100 pkt. 
                                                  Kmax 
  Bn     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B 
  n    - numer oferty 
  Kmax – maksymalna łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana 
wśród badanych ofert 
  Kn    - łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych w ofercie n 
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UWAGA: 
Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek  
z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 4 spowoduje odrzucenie oferty dla tej części Zamówienia. 
 
UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających od 
treści zawartej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.  
 
Przy zastosowaniu tej metodyki (w stosunku do kryterium B) dla każdej oferty n zostanie wyliczony 
wskaźnik oceny oferty Bn. 
 
 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium 
Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 
 

Won = An x 0,90 + Bn  x 0,10 

 
Won - wskaźnik oceny oferty n 
 
Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. 
 
 

10. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN    SKŁADANIA  I  OTWARCIA   OFERT  
 
 
 

10.1 Oferty   należy  przesłać / składać  do   dnia     0033..  0022  ..22001166rr ..    ddoo      ggooddzz..    1100  0000,,                                            
 
       pokój    nr    17     SEKRETARIAT  

 
 

10.2. Otwarcie  złożonych   ofert  nastąpi   w  dniu  0033..  0022..  22001166rr ..    ..    oo    ggooddzz..    11003300,,                                         
 
         w   siedzibie   zamawiającego       sala narad     nr   14 
 

 
 
11. TERMIN  ZWI ĄZANIA Z OFERT Ą 

1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.                                

Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania z ofertą.  

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

oferty zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony nie dłużej jednak niż 60 dni. 

4) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
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12. INNE WYMAGANIA: 
 

       12.1. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej; 

       12.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji   elektronicznej; 

       12.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z Wykonawcą ( postanowienia zawarte  

                w wzorze umowy w SIWZ) 

 
 
 

13. TERMIN OGŁOSZENIA  PRZETARGU :  2222..0011..22001166rr   --    0033..0022..22001166rr   
 
 
 
 
 

Z A T W I  E R D Z A M   :  
 
 
Nędza dnia:  22.01.2016r. 
 

Wójt  Gminy  Nędza 
 

Anna   Iskała   
 
 

............................................................................................................................... 

(   Kierownik   Jednostki ) 
 

 


