
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku 
ul. Rzymowskiego 1 
76-200 Słupsk 
 
 

Słupsk, dn. 23 listopada 2016 

 

 

Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod Nr KRS 000 000 22 03, NIP 839-041-02-17, Wysokość kapitału zakładowego 17 173 000,00 zł 
SIEDZIBA SPÓŁKI: ul. Rzymowskiego 1, 76-200 Słupsk, ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Prof. Poznańskiego 1A, 76-251 Kobylnica 

tel. 0-59 848-93-00, fax 0-59 841-54-03, e-mail: mzk@mzk.slupsk.pl, www.mzk.slupsk.pl, mBank S.A 30 1140 1153 0000 2181 4200 1002 
ZARZĄD: Anna Szurek – Prezes Zarządu 

 

 

Nr sprawy:12/KK/2016 

Nazwa zamówienia: Objęcie ochroną ubezpieczeniową Miejskiego 

Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w okresie 

od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

1. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. W. Rzymowskiego 1, 

76-200 Słupsk,  

 

Adres do korespondencji: Kobylnica, ul. Prof. Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica, 

tel.: 059 8415477, faks: 059 8415403, e-mail: mzk@mzk.slupsk.pl    
 

 

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych za 

szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów w kraju; 

2) ubezpieczenie autocasco pojazdów samochodowych; 

3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; 

4) ubezpieczenie mienia Spółki od wszystkich ryzyk, 

5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej deliktowej i kontraktowej. 

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia oraz 

załącznikach. 

 

Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą przesyłać do Zamawiającego wnioski 

i zapytania. Zamawiający informuje, że udzieli na nie odpowiedzi niezwłocznie. 
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Jeżeli wniosek lub zapytanie wpłynie do Zamawiającego po dniu 24 listopada 2016 r. 

bądź dotyczy kwestii, na które Zamawiający udzielił już odpowiedzi, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do pozostawienia takiego zapytania lub wniosku bez rozpoznania.  

 
 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - zapytanie ofertowe w trybie przepisów art. 701 – 705 

Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004  r, (Dz. 2015.2164 j.t  ze zm.). 

 

Postępowanie oraz realizacja umowy ubezpieczenia odbywać się będzie bez udziału 

i pośrednictwa brokera ubezpieczeniowego Zamawiający nie udzielił żadnych 

pełnomocnictw w zakresie niniejszego postępowania. 

 
 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

oferty mogą składać wykonawcy, którzy: 

1) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym postępowaniem w formie 

spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych albo spółki europejskiej 

określonej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. 

w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, s. 1, 

z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, s. 251). 

2) posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wystawione 

przez Komisję Nadzoru Finansowego, 

3) w stosunku do których nie otwarto likwidacji, a w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd nie zarządził likwidacji majątku 

wykonawcy w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne, a także wykonawcy, których upadłości nie ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawcy który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego w trybie art. 366 ust 1 ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;   

4) nie naruszają obowiązków dotyczących płatności, podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności, 

5) posiadają środki finansowe w kwocie nie niższej niż 500 000 zł (pięćset tysięcy 

złotych) lub zdolność kredytową w tej wysokości; 

6) wobec, których nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne. 

 
 

 

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawcy przedstawią: 

1) zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wystawione przez 

Komisję Nadzoru Finansowego, 

2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 



3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

4) aktualne zaświadczenie terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż przed upływem terminu 

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu; 

5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie niższej niż 

500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) lub zdolność kredytową w tej wysokości, 

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

6) oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
 

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT  

 

1. Cena – 90% (max. 90 pkt) 

2. Klauzule fakultatywne – 10% (max. 10 pkt), w tym:  

    a) fundusz prewencyjny – max. 2 pkt 

    b) udział w zysku – max. 8 pkt  

 

Suma punktów = X1 + X2 + X3 

 

Gdzie: 

 X1 = Ilość punktów przyznanych Wykonawcy za oferowaną łączną cenę ubezpieczenia. 

Łączną ceną ubezpieczenia jest suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące 

przedmiotem niniejszego przetargu. 

 

Sposób obliczenia: 

 

                    cena najniższa 

X1 = (------------------------------------- X 100) X 0,9 

                          cena badana 

 

 

Zarówno cena najniższa, jak i cena badana odnoszą się do łącznych cen wszystkich 

ubezpieczeń oferowanych przez Wykonawców w ramach niniejszego przetargu 

  

 



 X2 = Ilość punktów przyznanych Wykonawcy w ramach zaoferowanego 

Zamawiającemu i wyrażonego w procentach (%) funduszu prewencyjnego  - max. 2 

pkt          

 

         najwyższy wyrażony w % fundusz prewencyjny  

X2 = (----------------------------------------------------------- X 100) X 0,02 

              badany wyrażony w % fundusz prewencyjny 

                  

 

 X3 = Ilość punktów przyznanych Wykonawcy w ramach zaoferowanego 

Zamawiającemu i wyrażonego w procentach (%) udziału w zysku – max. 8 pkt 

 

         najwyższy wyrażony w % udział w zysku  

X3 = (-------------------------------------------------- X 100) X 0,08 

              badany wyrażony w % udział w zysku 

                  

 

 

 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1) Oferta powinna zawierać: 

a) formularz ofertowy wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia; 

b) wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 4 ogłoszenia; 

c) Ogólne Warunki Ubezpieczeń;  

d) pełną treść wszystkich klauzul, które mają zastosowanie – załącznik nr 7 do opisu 

przedmiotu zamówienia, 

w przypadku braku możliwości zastosowania oczekiwanej klauzuli Ubezpieczyciel 

zobowiązany jest do wyraźnego, pisemnego wskazania pominiętych w ofercie, 

oczekiwanych klauzul; 

e) ofertę w formie elektronicznej na nośniku danych; 

f) projekt umowy. 

 

2) Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim i podpisana przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku gdy 

upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo upoważniające do 

złożenia oferty. 

3) Oferta powinna być złożona w nieprzezroczystej kopercie, na której powinny znaleźć 

się nazwa i adres wykonawcy wraz z dopiskiem „Objęcie ochroną ubezpieczeniową 

Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w okresie 

od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.” 

 
 

 

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT – oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego 

Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, znajdującym się przy ul. Profesora 

Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica lub drogą pocztową na adres Miejski Zakład 

Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Profesora Poznańskiego 1a, 76-251 

Kobylnica do dnia 30 listopada 2016 r. godz. 12:00. Przy czym dla ważności złożonej 



oferty znaczenie ma czas dotarcia oferty do zamawiającego, a nie czas jej wysłania 

przesyłką pocztową albo kurierską. 
 

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 12:05 w Sali 

konferencyjnej zamawiającego położonej ul. Profesora Poznańskiego 1a, 

76-251 Kobylnica. 
 

 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  - wykonawca jest związany złożoną ofertą przed 30 dni 

licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.  
 

9. UWAGI - zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania 

w całości, zmiany lub odwołania jego warunków w każdej chwili bez podania przyczyn, 

jak również jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także prawo 

prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi oferentami. 

   


