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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
MPGN Sp. z o.o. ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz
Grudziądz
86-300
Polska
Tel.:  +48 564512040
E-mail: h.tarczynska@mpgn.pl 
Faks:  +48 564512034
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpgn.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mpgn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. w Grudziądzu oraz zarządzanych lub administr. przez nią wspólnot mieszkaniowych

II.1.2) Główny kod CPV
66510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu oraz zarządzanych lub administrowanych przez niego
wspólnot mieszkaniowych (CPV 66510000-8)
Zamówienie dzieli się na 2 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń:
Część nr 1 zamówienia - ubezpieczenia MPGN:

mailto:h.tarczynska@mpgn.pl
www.mpgn.pl
www.mpgn.pl
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1.Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego (CPV:
66515000-3),
2. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (CPV: 66516000-0),
1. obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym:
a) ubezpieczenie zarządcy nieruchomości,
b) ubezpieczenie pośrednika w obrocie nieruchomościami,
2. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia lub prowadzonej
działalności,
Część nr 2 zamówienia - ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych zarządzanych lub administrowanych przez
MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66515000
66516000
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Grudziądz

II.2.4) Opis zamówienia:
Ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu:
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego (CPV:
66515000-3),
2. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (CPV:66516000-0):
1) obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym:
a) ubezpieczenie zarządcy nieruchomości,
b) ubezpieczenie pośrednika w obrocie nieruchomościami,
2) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia lub prowadzonej
działalności,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki dodatkowe / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Opcja dotyczy jednokrotnego przedłużenia umowy/umów ubezpieczenia na okres kolejnych 12 miesięcy
w przypadku, gdy przed upływem terminu wskazanego w umowie/umowach ubezpieczenia, Zamawiający
zadeklaruje wolę skorzystania z niej.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 PZP o wartości do 10%
zamówienia podstawowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66515000
66516000
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Grudziądz

II.2.4) Opis zamówienia:
Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych zarządzanych lub administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu:
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV: 66515000-3),
2. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (CPV:66516000-0):

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki dodatkowe / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie



4 / 7

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Opcja dotyczy jednokrotnego przedłużenia umowy/umów ubezpieczenia na okres kolejnych 12 miesięcy
w przypadku, gdy przed upływem terminu wskazanego w umowie/umowach ubezpieczenia, Zamawiający
zadeklaruje wolę skorzystania z niej.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 PZP o wartości do 10%
zamówienia podstawowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów tj. prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracji (Dz.U.2015 poz.1844 ze zm., co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego
zamówienia w danej części postępowania (tj. co najmniej w grupie 8, 9 i 13 Działu II Załącznika do ustawy o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dotyczy obu części zamówienia).
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy
warunek musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie.
II. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawia:
1) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym
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.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie
faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego
potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania
wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.
III. Informacja na temat złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejsze warunki
udziału w postępowaniu, znajduje się w Sekcji VI. Informacje uzupełniające.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. minimalnym poziomem wymaganych standardów jest
dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji
zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimalnym poziomem wymaganych standardów jest dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:
I. Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca w odniesieniu do każdej z części zamówienia:
- posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi
likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych lub
- ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i
likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na
terenie RP).
Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem
(zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.
II. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej, z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, odpowiadać będzie
zakresowi informacji, których Zamawiający może wymagać poprzez żądanie złożenia oświadczenia o
dysponowaniu jednostką organizacyjną prowadzącą likwidację szkód, odstępuje się od żądania złożenia
odrębnego oświadczenia w tym zakresie.
III. Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie, warunki udziału w postepowaniu określone w niniejszym punkcie
Wykonawcy powinni spełniać łącznie.
IV. Informacja na temat złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postepowaniu, znajduje się w Sekcji VI. Informacje uzupełniające.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/02/2017
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Czas lokalny: 13:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/02/2017
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. ul. Curie - Skłodowskiej 5-7, 86-300
Grudziądz I piętro, pok. Nr 120

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: III kwartał 2019 r

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego
oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ( JEDZ), sporządzone zgodnie z
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5
stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(wzór JEDZ stanowi załącznik do SIWZ). Edytowalna wersja formularza JEDZ znajduje się pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamówienia.
Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się pod adresem:https://www.uzp.gov.pl data/assets/pdf file/0015/32415/
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jedz składa każdy z Wykonawców
ubiegających się o zamówienie. Jedz powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych( w zakresie dotyczącym jednostki organizacyjnej
likwidacji szkody) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania informacyjnego dla Wykonawców.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek obligatoryjnych z art. 24, ust. 1, pkt
12, pkt 12-23 ustawy PZP (dotyczy wszystkich części zamówienia)
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanki fakultatywnej z art. 24, ust. 5, pkt 1
ustawy PZP (dotyczy wszystkich części zamówienia)

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zam
https://www.uzp.gov.pl
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Wymagane dokumenty zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt.8 SIWZ potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,
że złożone uprzednio świadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów. W związku z powyższym Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia wszystkich oświadczeń
oraz dokumentów, o których mowa w ust.8 SIWZ wraz z ofertą.
6. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest ją zabezpieczyć wadium w wysokości:
a) w odniesieniu do Części nr 1 zamówienia- 13.000,00 PLN
b) w odniesieniu do Części nr 2 zamówienia - 7.000,00 PLN
7. Oferta w postepowaniu wraz z załącznikami powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie
przedstawiciela/i Wykonawcy, upoważnionego/ch do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z
wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub
udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza winno być dołączone do oferty, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów
załączonych przez Wykonawcę.
8. Umowy ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania zostaną zawarte i wykonane przy
udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego FST-Management sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-276
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 180 ust.1 PZP od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminach określonych w art. 182 PZP>

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Preses Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2016


