Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
(STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ)
NR PO-II-/370/ZZP-3/54/13
Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207
SZCZECIN, woj. Zachodniopomorskie
Osoba upoważniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 91 4403 423, fax 91 4403 441,
e-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – USŁUGA
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia : www.ums.gov.pl
Przedmiotem zamówienia jest usługa : CPV – 66510000-8
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, rzeczy osobistych,
następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych
oraz jednostek pływających z dodatkowym wyposażeniem, które rozpoczyna się w
okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.1214 r.

Zakres zamówienia obejmuje:
1)
2)
3)
4)
5)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w podróżach
zagranicznych
6) Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów
- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ( OC )
- ubezpieczenie dobrowolne AUTOCASCO (AC+kradzież)
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
- ubezpieczenie assinstance
7) Ubezpieczenie ryzyk morskich
- ubezpieczenie jednostek pływających
- ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załóg pływających
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków załóg
pływających, pracowników wykonujących funkcje kontrolne, inspekcyjne i
nadzorcze na statkach i w portach oraz pracowników zatrudnionych przy
oznakowaniu nawigacyjnym.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających
Kryteria oceny ofert : najniższa cena brutto

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków
1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy,
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach
o których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności)
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
4) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne
zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do
SIWZ (art. 26 ust. 2b ustawy)
5) Informacja Wykonawcy że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SIWZ
art. 26 ust 2 d. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. nr 50 poz. 331 z późniejszymi zm.) zobowiązany jest złożyć listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej.
6) Kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
zgodnie z przepisami ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
(Dz. U. z 2013r., poz. 950 ze zmianami) w okresie objętym zamówieniem.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
7) Pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ;
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo tych, którzy złożą wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ – Formularz oferty – Załącznik
nr 1;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

2) Ogólne Warunki Ubezpieczenia w zakresie objętym zamówieniem.
Wykonawcy zagraniczni

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust.
1 pkt 3) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia - nie może być dłuższy niż 365 dni kalendarzowych od
01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.
Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych,
Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 02 /12/2013 r. do godz. 10:30.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych
Miejsce i termin otwarcia ofert - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207
Szczecin, sala nr 116 dnia 02 /12/2013 r., o godz. 11:00.
Wysłano do BZP – 19.11.2013 roku, Nr ogłoszenia - 244799 - 2013

