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             Wodzisław Śl.  27.11.2017r. 

Przetarg nr 38/2017 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

„Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną 

 i ubezpieczenia komunikacyjne”  

Zamawiający:        Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   

                              44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15 

 

Pełnomocnik  Zamawiającego:  Kancelaria Brokerska KAPITAŁ Sp. z o.o. 

    40-832 Katowice, ul. Witosa 6 

    (pełnomocnictwo z dnia 14.11.2012r.) 

 

Zamawiający powołał pełnomocnika do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

jak również do wykonywania określonych czynności przy realizacji umowy o świadczenie usług ubezpieczeniowych 

zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 

z późn. zm.). Wynagrodzenie (kurtaż) Brokera za pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych wypłaci mu 

zgodnie z obecnie przyjętymi na rynku ubezpieczeniowym zasadami Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa 

przez Zamawiającego. Oferenci mogą wystąpić do pełnomocnika z zapytaniem o wysokość wynagrodzenia (kurtażu) 

przed złożeniem oferty. W tym celu Oferenci są zobowiązani skontaktować się z Kancelarią Brokerską „KAPITAŁ” Sp. z 

o.o. (pełnomocnik). 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe ubezpieczenia majątkowe  wraz z odpowiedzialnością cywilną                         

i ubezpieczenia komunikacyjne. 

 

1.1 Opis przedmiotu zamówienia: 

Działalność przedsiębiorstwa obejmuje: 

a) Dostawę wody. 

b) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 

c) Wykonywanie przyłączy wodociągowych oraz prace remontowe w zakresie sieci wodociągowej                             

i kanalizacyjnej. 

d) Prace projektowe oraz wydawanie warunków technicznych. 

e) Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z osadników bezodpływowych. 

 

Łączna liczba pracowników: 227 osoby 

Planowany obrót: w 2018 roku: 58.000.000,00 zł, w 2019 roku: 59 000 000,00 zł, w 2020 roku: 60 000 000,00 zł. 

 

W skład ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia wchodzą: 

Zadanie I:  

Uog  Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, 

Ukd  Ubezpieczenie od kradzieży, rabunku i dewastacji, 

Ug Ubezpieczenie wartości pieniężnych – w tym gotówki, papierów  wartościowych od kradzieży                    

z włamaniem i rabunek, 

Ue  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,  

Ukz  Ubezpieczenie kosztów zabezpieczeń, 
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Usz  Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,  

Uoc  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

Sumy ubezpieczenia są podane w wartości księgowej brutto, odtworzeniowej i wartości nominalnej, itd. 

 Zadanie II:  

Uocp  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe 

 w związku z ruchem tych pojazdów,  

Uac  Ubezpieczenie Auto Casco, w związku z ruchem i postojem pojazdów, 

Unnw  Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów, 

Uass  Ubezpieczenie Assistance 

Zamawiający dopuszcza w niniejszym postępowaniu możliwość składania ofert częściowych, to jest oddzielnych dla 

każdego z powyższych zadań. 

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. 

 

 

1.2 Termin realizacji zamówienia 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia 3 lata (36 miesięcy)  

Zadanie I 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych    01-01-2018 r. do 31-12-2020 r.  

Ubezpieczenie od kradzieży, rabunku i dewastacji    01-01-2018 r. do 31-12-2020 r. 

Ubezpieczenie wartości pieniężnych – w tym gotówki, papierów  wartościowych  

od kradzieży z włamaniem i rabunkiem,     01-01-2018 r. do 31-12-2020 r. 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego     01-01-2018 r. do 31-12-2020 r. 

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia   01-01-2018 r. do 31-12-2020 r.  

Ubezpieczenie kosztów naprawy zabezpieczeń    01-01-2018 r. do 31-12-2020 r.   

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej      01-01-2018 r. do 31-12-2020 r. 

 

Zadanie II 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów       

      w przedziale czasowym 01-01-2018 r. do 31-12-2020 r. 

Ubezpieczenie AUTO CASCO w związku z ruchem i postojem pojazdów      

      w przedziale czasowym 01-01-2018 r. do 31-12-2020 r. 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów      

      w przedziale czasowym 01-01-2018 r. do 31-12-2020 r. 

Ubezpieczenie Assiastance    w przedziale czasowym 01-01-2018 r. do 31-12-2020 r. 

 

 

1.3. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego nie przekraczającego 50 % zamówienia 

podstawowego. 

 

1.4. Umowa w sprawie zamówienia 

Projekty umów dla każdego z zadań stanowią załączniki nr 7 i 8 do niniejszej SIWZ. 
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2. Dokumenty bezwzględnie wymagane przy złożeniu oferty: 

 

a) oświadczenie - Załącznik Nr 3 do SIWZ, 

b) formularz ofertowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 

c) w zależności od składanej oferty: 

1) formularz cenowy dla zadania I - Załącznik Nr 5 do SIWZ, 

lub/i 

2) formularz cenowy dla zadania II - Załącznik Nr 6 do SIWZ, 

d) w zależności od składanej oferty: zaakceptowane (parafowane) projekty umów, zgodnie z załącznikiem 7 lub/i 8 

do SIWZ, 

e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji z Centralnej Informacji KRS odpowiadającej 

odpisowi aktualnemu z rejestru wygenerowany ze strony internetowej 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t albo wydruk zaświadczenia o wpisie                 w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany ze strony internetowej 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/Search.aspx ; powyższe dokumenty powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu otwarcia ofert. 

f) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, 

zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1170 z późn. zm.) we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego postępowania. 

g) ogólne Warunki Ubezpieczeń na poszczególne grupy ubezpieczeń mające zastosowanie w przedstawionej ofercie, 

h) potwierdzenie wpłaty wadium. 

     

Uwaga: wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej  przez Oferenta. 

 

3. Kryterium oceny oferty: 

 

Przetarg może wygrać jeden Wykonawca w przypadku, gdy zaoferuje najniższą cenę dla zadania nr I jak również dla 

zadania nr II. Przetarg może wygrać dwóch Wykonawców w przypadku, gdy najniższą cenę dla każdego z zadań 

zaoferują różni Wykonawcy. 

 

Zadanie NR I 

Przy wyborze oferty –Zamawiający zastosuje tylko jedno kryterium:  

Cena - 100 % najniższej ceny, liczona w następujący sposób 

                                         C= 
C  najniższej oferty 

X 100 
C  danej oferty 

Przetarg na część nr I wygra ten Wykonawca, który otrzyma największą ilość punktów obliczoną wg powyższego wzoru 

 

Zadanie NR II  

Przy wyborze oferty –Zamawiający zastosuje tylko jedno kryterium  

Cena - 100 % najniższej ceny, liczona w następujący sposób 

                                         C= 
C  najniższej oferty 

X 100 
C  danej oferty 

Przetarg na część nr II wygra ten Wykonawca, który otrzyma największą ilość punktów obliczoną wg powyższego wzoru 

 
4. Wadium. 

a) Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: 

trzy tysiące złotych 00/100), 

b) Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. CBK Bielsko- Biała                       

nr 21 1050 1070 1000 0004 0075 9502, 

c) Wadium musi być zaksięgowane na koncie Zamawiającego do dnia 13.12.2017r. Do oferty należy przedłożyć 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię potwierdzenia przelewu lub dokument elektroniczny 

potwierdzający wykonanie przelewu sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z 2017r. 

poz. 1876 z późn. zm.), niewymagający pieczątki ani podpisu. 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/Search.aspx
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d) Zwrot wadium wszystkim oferentom nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umów z wybranymi 

Oferentami, 

e) Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie wadium w innych formach, 

f) Brak wpłaty wadium skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

5. Opis przygotowania oferty: 

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, 

b) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia – tj. opłaty, prowizję, odsetki 

i inne podobne świadczenia. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu 

zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu 

usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na 

ostateczną cenę. 

c) Ceny należy podać w złotych polskich. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do pełnych złotych według 

zasad rachunkowości. We wskazanych miejscach zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do SIWZ cena musi być 

podana również w postaci współczynnika czyli stawki za ubezpieczenia, o ile nie są wyrażone w % lub ‰, 

powinny być podane w złotych polskich. W oparciu o współczynnik wskazany w formularzach cenowych 

zostanie również przeliczana cena zamówienia uzupełniającego. 

d) Odpowiedzi powinny być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach do SIWZ, jeżeli zabraknie 

miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, jeżeli pytanie/dana rubryka nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać 

„nie dotyczy”. W przypadku niewypełnienia przez oferenta rubryk Zamawiający będzie je traktował jako „nie 

dotyczy”. 

e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  

f) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

g) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być ponumerowane i podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania firmy, w przypadku podpisania oferty przez inne osoby niż określone w stosownych rejestrach, 

należy dołączyć pełnomocnictwo. 

h) Poprawki naniesione w ofercie muszą być czytelne i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 

i) Formularz ofertowy, formularz/e cenowy/e i oświadczenia winny zostać wypełnione przez Oferentów bez 

wyjątku, ściśle wg wymogów i postanowień zawartych w SIWZ, bez dokonywania w nich zmian przez 

Oferentów. 

j) Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pkt 2 SIWZ. 

k) Ofertę należy złożyć w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, zaadresowanych: 

PWiK Sp. z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15 oraz opisanym:  

     

Przetarg nr  38/2017 

„Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne” 

z dopiskiem: „Nie otwierać przed 14.12.2017 r.  godz: 10:30”  

 

Koperta powinna również wskazywać nazwę Oferenta. 

l) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę dla danego zadania. 

m) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem spełnienia poniższych 

wymagań: 

- Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie winno 

zostać przedłożone wraz z ofertą.  

- Umowę regulującą zasady współpracy podmiotów występujących wspólnie należy dołączyć do oferty. Powinna 

ona zawierać: strony umowy o wykonaniu zamówienia publicznego, cel działania, okres ważności umowy, 

sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, solidarną 

odpowiedzialność wykonawców, 

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. 

- W przypadku składania ofert przez dwa lub więcej podmioty, do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 2 

a), e), f) zobowiązany jest oddzielnie każdy z podmiotów. 
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n) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

 

Zamawiający żąda w formularzu ofertowym (zał.4 do SIWZ) wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) 

podwykonawców. 

 

o) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent, niezależnie od wyników przetargu. 

 

 

6. Termin i miejsce składania ofert. 

a) Ofertę należy wysłać pocztą na adres Przedsiębiorstwa, w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2017 r. godz. 

15:00 (decyduje data wpływu) lub złożyć w Kancelarii PWiK przy ul. Marklowickiej 15, 44 - 300 Wodzisław 

Śląski w terminie do 14.12.2017 r. do godz. 10:00. 

b) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2017 r.  godz. 10:30  

c) Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwarcia.  

 

 

7. Tryb udzielania wyjaśnień. 

a) Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie do 07.12.2017 r. 

do godz. 14:00. Pytania oferenta muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: PWiK Sp. z o.o. 

Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski lub faxem: 32 / 456 38 80 lub e-mailem: 

poczta@pwik-wodzislaw.pl. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi.  

b) Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania z oferentami są: 

 Mirosław Kuczok tel. 32 455 26 34 wew. 343,  lub 500 043 413 – w sprawach procedury przetargowej 

 Robert Wala tel. 32 455 26 34 wew. 350 – w sprawach merytorycznych 

Informacje udzielane będą tylko w dni robocze w  godz. od 8
00

 – 14
00

. 

 

8. Tryb ogłoszenia wyników przetargu. 

 

a) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 

po rozstrzygnięciu postępowania. 

b) Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do podpisania i zwrotu umowy w 

terminie 10 dni od daty jej otrzymania. Brak zwrotu podpisanej umowy w powyższym terminie może skutkować 

będzie zatrzymaniem wadium, a Zamawiający dokona wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród 

pozostałych ofert. 

 

 
9. Uwagi: 

 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, 

b) Niniejsze postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień 

związanych z działalnością sektorową o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30.000 euro netto 

w PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.”  (postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych  Dz. U. 2017 r. poz. 1579. z późn. zm), 

c) Cena ofertowa nie podlega dalszym negocjacjom. 

d) Pełnomocnik Zamawiającego wskazuje, że przedmiot zamówienia został przez niego opracowany na potrzeby 

niniejszego postępowania i nie może być bez zgody pełnomocnika wykorzystany w celach nie związanych z 

niniejszym postępowaniem. Przedmiot zamówienia stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawie pokrewnym i podlega ochronie określonej w przepisach ustawy. 

 

Załączniki do SIWZ: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania I – Załącznik nr 1 do SIWZ, 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania II – Załącznik nr 2 do SIWZ, 

3. Oświadczenie – Załącznik nr 3 do SIWZ, 

mailto:poczta@pwik-wodzislaw.pl
mailto:poczta@pwik-wodzislaw.pl
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4. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 

5. Formularz cenowy dla zadania I - Załącznik Nr 5 do SIWZ, 

6. Formularz cenowy dla zadania II - Załącznik Nr 6 do SIWZ, 

7. Wzory umów - Załącznik 7 i 8 do SIWZ, 

8. Informacje o Zamawiającym – Załącznik nr 9 do SIWZ, 

9. Wykaz pojazdów i sprzętu – Załącznik nr 10 do SIWZ. 


