SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
NA
ŚWIADCZENIE USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH DLA KOLEJE ŚLĄSKIE
SP. Z O.O. W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA WYKONYWANIU USŁUG
PRZEWOZU OSÓB KOLEJĄ

SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013

Zatwierdził:

Katowice, 1.03.2013r.

1/13

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Treść SIWZ
2. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie I
3. Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie II
4. Załącznik Nr 3 – Informacje dodatkowe
5. Załącznik Nr 4 – Procedura Realizacji procesu przewozowego pasażerskiego
6. Załącznik Nr 5 – Regulamin przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie
7. Załącznik Nr 6 – Instrukcja dla maszynisty pojazdu trakcyjnego
8. Załącznik Nr 7 – Schemat linii komunikacyjnych
9. Załącznik Nr 8 – Dane dotyczące kwalifikacji i szkoleń pracowników
10. Załącznik Nr 9 – Zestawienie użytkowanych nieruchomości
11. Załącznik Nr 10 – Wykaz taboru, stan na dzień 25 luty 2013r
12. Załącznik Nr 11 – Szkodowość
13. Załącznik Nr 12 – Formularz ofertowy
14. Załącznik Nr 13 – Oświadczenia Wykonawcy do oferty
15. Załącznik Nr 14 – Istotne postanowienia umowy – Zadanie I
16. Załącznik Nr 15 – Istotne postanowienia umowy – Zadanie II

2/13

I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:
0000357114, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000.000,00 PLN,
ul. Wita Stwosza 7,
40 – 040 Katowice,
NIP: 954 – 26 – 99 – 716, REGON: 241592956,
Tel.: 32 49 40 663,
Faks: 32 49 40 662.
http://www.kolejeslaskie.com
adres e.mail: sekretariat@kolejeslaskie.com

II.

Tryb udzielenia zamówienia, język w jakim prowadzone jest postępowanie:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zm.) – zwana dalej „ustawą” lub „pzp”. – zgodnie z wymogami dla postępowań powyżej
wartości 400.000,00 EUR (czterysta tysięcy euro). Niniejsze postępowanie jest zamówieniem
sektorowym w rozumieniu art. 132 i nast. ustawy.
2. Postępowanie, którego dotyczy SIWZ, oznaczone jest sygnaturą KS/ZP/15/2013. Wykonawcy
zobowiązani są do powołania się na numer sygnatury w kontaktach z Zamawiającym.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne
dokumenty sporządzane w trakcie postępowania, jak również Umowa w sprawie zamówienia
publicznego, muszą być sporządzone w języku polskim.
4. W sprawach nieregulowanych niniejszych SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III.

Rodzaj, przedmiot zamówienia oraz termin wykonania zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Koleje Śląskie Sp. z
o.o. w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
polegającej na wykonywaniu usług przewozu koleją.
CPV, Wspólny Słownik Zamówień:
66510000 – Usługi ubezpieczeniowe.
1.2. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na dwie odrębne części (na dwa odrębne zadania),
obejmujące poniższe ubezpieczenia:
Zadanie I: polisa podstawowa – obejmująca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności polegającej na wykonywaniu usług przewozu osób koleją.
Zadanie II: polisa nadwyżkowa – obejmująca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności polegającej na wykonywaniu usług przewozu osób koleją.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:
a. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie I
b. Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie II
c. Załącznik Nr 3 – Informacje dodatkowe

3/13

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Załącznik Nr 4 – Procedura Realizacji procesu przewozowego pasażerskiego
Załącznik Nr 5 – Regulamin przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie
Załącznik Nr 6 – Instrukcja dla maszynisty pojazdu trakcyjnego
Załącznik Nr 7 – Schemat linii komunikacyjnych
Załącznik Nr 8 – Dane dotyczące kwalifikacji i szkoleń pracowników
Załącznik Nr 9 – Zestawienie użytkowanych nieruchomości
Załącznik Nr 10 – Wykaz taboru, stan na dzień 25 luty 2013r
Załącznik Nr 11 – Szkodowość

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone, a umowy ubezpieczenia
będące przedmiotem niniejszego postępowania zostaną zawarte i wykonane przy udziale i za
pośrednictwem konsorcjum brokerskiego w składzie:
- PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej
- Fincon Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.
4. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV.

Termin wykonania zamówienia:

1.

Termin wykonania zamówienia każdej z części (zadania), na które został podzielony przedmiot
zamówienia: 20 miesięcy od dnia udzielenia ochrony ubezpieczenia tj. od 01 maja 2013 r. do 31
grudnia 2014 roku (włącznie).

2.

Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia na każdą z części zamówienia (na
każde z zadań), wystawiane będą w jednym okresie rozliczeniowym na okres od 01 maja 2013r.
31 grudnia 2014r.

V.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
w postępowaniu:

1 . Porozumiewanie się Zamawiającego z wykonawcami odbywa się pisemnie, za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną, jednakże dla złożenia oferty zastrzeżona jest forma pisemna.
2 . W przypadku wyboru drogi faksowej lub elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji. Każdy dokument przesłany drogą
elektroniczną powinien być skanem oryginalnego pisma podpisanego przez upoważnioną osobę.
3 . Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami oraz dla pełnomocnictw.
4 . Zamawiający na swojej stronie internetowej http://kolejeslaskie.com/pl/pages/12/przetargi/ będzie
publikował:
a) zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym
zwłaszcza zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami
Zamawiającego do tych zapytań; zawiadomienia o zmianie treści SIWZ, zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty
b) treści odwołań dotyczących treści SIWZ; rozstrzygnięcia odwołań
5 . Korespondencję pisemną należy przekazywać na adres:
Koleje Śląskie sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 7
40 – 040 Katowice
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Tel.: 32 49 40 663
Fax: 32 49 40 662
6 . Porozumienie się z Zamawiającym w związku z prowadzonym postępowaniem:
6.1 w kwestiach formalnych i procedur przetargowych
- Pani Katarzyna Cios, tel. 32 49 40 663, kcios@kolejeslaskie.com
6.2 w kwestiach opisu przedmiotu zamówienia (kwestie ubezpieczeniowe)
- Pan Paweł Senecki, tel. 662 246 225, ps@pwskonstanta.com.pl
- Pani Agnieszka Rusak, tel.: 883 740 850, a.rusak@fincon.pl
6.3 w kwestiach opisu przedmiotu zamówienia (kwestie techniczne)
- Pan Wojciech Luranc, tel.: 668 469 388, wl@pwskonstanta.com.pl

7 . Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzielając wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ postępować będzie zgodnie z art. 38 pzp.
8 . W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
9 . W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert, zmienić treść SIWZ. Zmiana treści SIWZ może wynikać z pytań zadanych przez
wykonawców, jak również z własnej inicjatywy Zamawiającego. Zmiana w treści SIWZ zostanie
przekazana wszystkim wykonawcom oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
a. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b. posiadający wiedzę i doświadczenie;
c. dysponujący odpowiednim potencjałem
technicznym
oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej I finansowej umożliwiającej
wykonanie zamówienia. Za spełnienie warunku uzna się, że Wykonawca wykaże, że:
1) zgodnie z art. 154 ustawy dnia 22.5.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z
2003 roku nr 124, poz. 1151 ze zm.) posiadał za ostatni rok obrotowy a jeżeli okres
działalności jest krótszy to w tym okresie, wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100%;
2) zgodnie z art. 146 ustawy dnia 22.5.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z
2003 roku nr 124, poz. 1151 ze zm.) posiadał za ostatni rok obrotowy a jeżeli okres
działalności jest krótszy to w tym okresie, wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności
środkami własnymi co najmniej 100 %.
e. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty
dokumenty określone w rozdziale VII.

3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22
ust. 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 1 – 9 i ust. 2 ustawy.
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3.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i
dokumenty dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
powinien przedłożyć ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunku w
określonym zakresie.
3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że
warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy. Oferta w
tym przypadku musi być podpisana przez wszystkie podmioty lub pełnomocnika.
3.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców
i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu.

VII.

Dokumenty wymagane w ofercie:

1. Wykonawca załączy do formularza oferty następujące dokumenty:
a. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, złożone
na druku, stanowiącym załącznik numer 13 do SIWZ
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- należy złożyć jedno wspólne Oświadczenie podpisane przez wszystkich Wykonawców albo
podpisane i złożone w imieniu wszystkich Wykonawców przez ustanowionego przez nich
Pełnomocnika albo każdy z Wykonawców złoży oświadczenie we własnym imieniu.
b. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie
tożsamym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie
odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi
działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na
podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania
Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest
konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa potwierdzenie faktu
notyfikacji otrzymane od organu nadzoru kraju siedziby Wykonawcy, a jeżeli organ nadzoru w kraju
siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu
uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski
organ nadzoru.
Wyjaśnienie: Wykonawca, który nie jest obowiązany do posiadania zezwolenia, może złożyć
zaświadczenie organu nadzoru lub oświadczenie organu repezentującego; Wykonawca
prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie posiadanego zezwolenia właściwego
organu nie może złożyć zamiast tego zezwolenia zaświadczenia organu nadzoru lub
oświadczenia organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy.

c. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:



dokument składa każdy Wykonawca;
żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
Ustawy.

d. 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
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wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
dokument składa każdy Wykonawca
e. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
dokument składa każdy Wykonawca.
f. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające,
że Wykonawca nie
zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
dokument składa każdy Wykonawca.
g. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - dokument
składa każdy Wykonawca.

h. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć)
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - dokument
składa każdy Wykonawca.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. d-g, składa odpowiedni dokument lub dokumenty,
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty, o których mowa w lit. a) i c) winny być wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w lit. b) winien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5, składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6
(sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8 lub 8.1., zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8.3. Przedmiotowy dokument lub dokumenty zawierające w/w oświadczenia winny być wystawione w
terminach przewidzianych dla odpowiadających im dokumentów.
i.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu udzielone dla osoby/osób
podpisującej wniosek i wymagane oświadczenia, o ile osoba/osoby składająca i podpisująca wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie jest ujawniona w wypisie z właściwego rejestru jako
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Treść pełnomocnictwa musi w sposób jednoznaczny określać czynności, do których wykonywania
pełnomocnik jest upoważniony.
W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy
spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do
dokonywania tej czynności.
Jeżeli ofertę w postępowaniu składa kilku Wykonawców działających wspólnie, obowiązani są oni
zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić wspólnego pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do niniejszego pełnomocnictwa
stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
Wszystkie pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
j.
Zamawiający uzna spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej wykonania zamówienie (pkt. VI. ust. 1. lit.d SIWZ) po przedłożeniu przez Wykonawcę:
1) sprawozdania finansowego albo jego części obejmującego wybrane pozycje potwierdzające
spełnienie warunków, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego Innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatni rok obrotowy, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
2) oświadczenia o wysokości wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi (w %)
oraz wskaźnika pokrycia rezerw techniczno - ubezpieczeniowych aktywami (w %) wg stanu za ostatni
rok obrotowy a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z
Wykonawców składających wspólnie wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
musi indywidualnie spełniać powyższe warunki.

VIII.

Wymagania dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:
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a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej oszczędnościowo – kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek
bankowy numer:
62 1050 1214 1000 0023 4940 5825 z dopiskiem: „Wadium – ubezpieczenie OC z tytułu
prowadzonej działalności".
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, należy przedłożyć oryginał lub kopię
(poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty.
W przypadku wnoszenia wadium w innych formach: oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia
lub gwarancji) należy załączyć do oferty.
UWAGA! Zamawiający prosi Wykonawców o nie zszywanie z pozostałą częścią oferty oryginału
dokumentu wadialnego, z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany
u Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty (winna być trwale zszyta
z zasadniczą treścią oferty).
5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to
z przyczyn nie leżących po jego stronie.
6. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium zgodnie z zapisami pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania Umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy,
c) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba
że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
10. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu
wypłacenie wadium.
11. Okres ważności wadium musi obejmować okres związania ofertą. Przedłużenie okresu składania
ofert spowoduje, że wszelkie prawa zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie
powyższego ustalenia będą podlegały – odpowiednio – nowym terminom.
12. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych albo w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
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ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 ze zm.), w treści tych dokumentów musi być
zawarty zapis, że podmiot udzielający poręczenia / gwarancji, zobowiązuje się nieodwołalnie
i bezwarunkowo oraz na pierwsze żądanie (tj. bez dokonywania dodatkowej weryfikacji)
Zamawiającego do wypłaty na jego rzecz wadium w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty
zgłoszenia żądania. W przypadku braku powyższego zapisu, wadium nie zostanie uznane
za prawidłowo wniesione.

IX.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się:
b) Formularz ofertowy – stanowiący załącznik numer 12 do SIWZ
c) Ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia zastosowane przez Wykonawcę
d) Dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, a także ofert, które nie obejmują
wykonania całego przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie, w jakim zamówienie
zostało podzielone na zadania. Oferta na zadania może zostać złożona w odniesieniu do jednego
lub/i dwóch zadań.
4. Wymóg złożenia jednej oferty oznacza, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia (tj. każde zadanie).
5. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia całości lub części zamówienia podwykonawcom.
6. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w sposób czytelny, w
formie oryginału, w języku polskim. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Oferta powinna być podpisana przez osobę / osoby mające prawo do reprezentowania
Wykonawcy lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami.
8. Każda zapisana strona oferty powinna być ponumerowana i podpisana lub parafowana.
Wskazane jest, aby w treści oferty była umieszczona informacja o ilości jej stron.
9. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę
podpisującą ofertę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
10. Wszelkie dokumenty tworzące ofertę powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały
uniemożliwiający swobodne wysunięcie lub wyjęcie kartek. Warunki te nie stanowią o treści oferty
i ich nie spełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednak wszelkie negatywne
konsekwencje mogące z tego wynikać będą obciążały wykonawcę.
11. W przypadku, gdy oferta i załączone do niej dokumenty zawierają informacje, stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), Wykonawca
winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród przedstawionych informacji
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości
numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do
wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę. Informacja o zmianach lub wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu
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na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie
winno zawierać dodatkowe oznaczenie odpowiednio wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium.
13. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
14. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci Wykonawcy bez otwierania, po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, po uprzednim niezwłocznym
zawiadomieniu wykonawcy o złożeniu oferty po terminie.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

X.

1. Ofertę wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane:
„Oferta na świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Koleje Śląskie Sp.
z o.o. w zakresie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności polegającej na
wykonywaniu usług przewozu osób koleją. Numer postępowania KS/ZP/15/2013”
Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. 10 kwietnia 2013 r., godz. 15:00
2. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w
Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7, w terminie do 10 kwietnia 2013 r., do godz. 15.00
3. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania.
5. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 10 kwietnia 2013 r. o godz. 15:30 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Wita Stwosza 7 w Katowicach, w pokoju numer 215
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, w trybie wynikającym z
art. 38 ustawy. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców
odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, a podczas otwarcia ofert informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
pzp.
8. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia
9. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
10. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89
ustawy.
11. W toku dokonywania badania i oceny oferty, Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

XI.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty brutto.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Jeżeli okaże się, że złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
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dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik numer 12 do SIWZ,
odrębnie dla każdego z zadań. Ilekroć w postanowieniach poniżej i formularzach jest mowa o
„cenie oferty” należy przez to rozumieć cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego
zrealizowanie zaoferował Wykonawca (zakres obligatoryjny wraz z klauzulami fakultatywnymi
zaakceptowanymi przez Wykonawcę).
6. Cena oferty musi być podana w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
7. Cena oferty to wysokość składki ubezpieczeniowej, zawierająca wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, w tym za całość oferowanego zakresu ochrony
ubezpieczeniowej, wszystkie składniki cenotwórcze oraz wszelkiego rodzaju opłaty.
8. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
9. Oferty niepodlegające odrzuceniu, będą podlegały ocenie punktowej wg następujących kryteriów:
a ) cena brutto oferty – 100 %
10. Za najkorzystniejszą ofertę dla każdego zadania (I; II) Zamawiający uzna ofertę, która uzyska
najwyższą liczbę punktów przyznaną zgodnie z poniższym wzorem:
Pc =

Cn
 100
Co

gdzie:
Cn - najniższa cena,
Co - cena rozpatrywanej oferty,
Pc - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium ”Cena”
11. Dla każdego zadania (I; II) wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
13. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) Oczywiste pomyłki pisarskie
b) Oczywiste pomyłki rachunkowe – wystąpią one gdy składniki obliczonej wartości liczbowej
są prawidłowe, a wyniki działań arytmetycznych dokonane na tej podstawie są błędne.
Które Zamawiający uzna za bezsporne i niebudzące wątpliwości.
14. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania.

XII.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po złożeniu ofert:

1. Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane drogą faksową lub
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elektroniczną oraz nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
3. Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą:
a) wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw
b) wskazanie banków i numerów rachunków, na jakie mają być przekazywane świadczenia
pieniężne należne stronom umowy
c) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia będą zobowiązani
do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. Termin, na jaki jest zawarta
umowa regulująca współpracę nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia na
podstawie niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV.

Istotne dla stron postanowienia umowy:

1. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę, będącą przedmiotem niniejszego zamówienia na
warunkach określonych szczegółowo w załączniku numer 14 do SIWZ – Istotne postanowienia
umowy.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za
zgodą obu stron.
3. Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej
umowy w poniższych sytuacjach:
- zmian terminów płatności, wysokości i liczby rat składek ubezpieczeniowych,
- zmian zakresu ubezpieczenia wynikających z wprowadzonych przez wykonawcę zmian ogólnych
warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie do zawartej umowy , o ile są one korzystne dla
zamawiającego i za jego zgodą,
- rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w
przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego
wcześniej w specyfikacji,
- dodania za zgodą zamawiającego i wykonawcy korzystnych dla zamawiającego dodatkowych
klauzul,
- zmian zakresów ubezpieczeń, o ile wynikają one ze zmian przepisów prawnych,
- zmian wynikających ze zmian organizacyjnych stron, np. zmiany reprezentacji, adresu siedziby
firmy, zmian osób do kontakty między stronami itp.

XV.

Środki ochrony prawnej:
1 . Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie, których interes prawny w
uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI
ustawy.
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