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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266904-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi ubezpieczeniowe
2019/S 109-266904
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o.
ul. Kombatantów 4
Białystok
15-110
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Poradzewski
Tel.: +48 566693379
E-mail: michal.poradzewski@mentor.pl
Faks: +48 566693304
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.lech.net.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://mentor.logintrade.net
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Rudolf
Tel.: +48 609881563
E-mail: hanna.rudolf@mentor.pl
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mentor.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://mentor.logintrade.net

I.6)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego
„LECH” Sp. z o.o., lokalizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
Numer referencyjny: BZU/5/06/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
66510000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa
Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o., lokalizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Białymstoku.
2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis
przedmiotu zamówienia.

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 wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ubezpieczenia mienia
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66515000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część I zamówienia - Ubezpieczenia mienia:
a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (PD),
b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EE),
c) ubezpieczenie przerw w działalności wskutek ryzyk żywiołowych (BI),
d) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń wskutek awarii (MB),
e) ubezpieczenie przerw w działalności wskutek awarii maszyn i urządzeń (MLoP),
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis
Przedmiotu zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzule fakultatywne / Waga: 10
Cena - Waga: 90
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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

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66516000
66516400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część II zamówienia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (OC),

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzule fakultatywne / Waga: 10
Cena - Waga: 90

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

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

07/06/2019
S109
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/6

3/6

Dz.U./S S109
07/06/2019
266904-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ubezpieczenie środowiskowe
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
66516000
66516400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część III zamówienia – Ubezpieczenie środowiskowe:
a) ubezpieczenie odpowiedzialności środowiskowej (ENV)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzule fakultatywne / Waga: 10
Cena - Waga: 90

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

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
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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:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
tj. prowadzi działalność ubezpieczeniową na terenie RP w myśl ustawy z 11.9.2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorach umów - załączniki 4a, 4b, 4c do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: nie

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: 15/07/2019
Czas lokalny: 11:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/07/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego Mentor SA, ul. Szosa Chełmińska
177-181, 87-100 Toruń, POLSKA za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie zaszyfrowanych ofert.
Otwarcie ofert jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w
wysokości do:
a) 10 % wartości zamówienia podstawowego - dla części I,
b) 10 % wartości zamówienia podstawowego - dla części II,
c) 10 % wartości zamówienia podstawowego - dla części III.
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w
zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług, stawek nie wyższych niż zastosowanych w
zamówieniu podstawowym.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2019
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