Znak Sprawy: 54/PN/Adm/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu pod nazwą:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN.
Prace projektowe i nadzory autorskie w ramach projektu
„projekt techniczny modernizacji układu suszenia
wraz z układem kogeneracyjnym” w zakresie etapu III,
tj. pilotażowego układu kogeneracyjnego
z silnikiem spalinowym dla Zakładu Przetwórstwa
Biomasy w Szepietowie

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp,
w trybie przetargu nieograniczonego.
Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Pzp, to jest 200.000,00 euro.

Toruń, dnia 21-11-2013r.

Zatwierdzam:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie OC projektanta – kontrakt Szepietowo / ETAP III
dla Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN
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I.

ZAMAWIAJĄCY

(UBEZPIECZAJĄCY,

UBEZPIECZONY)

I

PEŁNOMOCNIK

ZAMAWIAJĄCEGO
1.

Pełna nazwa Zamawiającego:
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

2.

Dokładny adres siedziby Zamawiającego:
ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk

3.

REGON Zamawiającego: 000326121

4.

NIP Zamawiającego: 584-03-57-882

5.

PKD Zamawiającego: 7219Z

6.

Nr RIN: IV-9/98

7.

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.imp.gda.pl

8.

Adres e – mail Zamawiającego: imp@imp.gda.pl

9.

Telefon Zamawiającego: 58 346 08 81

10. Faks Zamawiającego: 58 341 61 44
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone przez Mentor SA z siedzibą w Toruniu
działającą jako pełnomocnik Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiającego zgodnie z art. 15 ust. 2 i ust. 3 Pzp.
Dane Pełnomocnika Zamawiającego
Mentor SA
87-100 Toruń,
ul. Szosa Chełmińska 177-181
Broker ubezpieczeniowy- zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1994 r., nr 475,
NIP 956-00-03-240, REGON nr 870245914,
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031423, opłaconym w
całości kapitale zakładowym w wysokości 706.200 zl
Tel: (56) 66-93-300, Fax: (56) 66-93-304, www.mentor.pl
Wszelkie

zapytania

powinny

być

kierowane

na

ww.

adres/

nr

faksu

Pełnomocnika

Zamawiającego.

II.
1.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Instytutu Maszyn
Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w poniższym zakresie:
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Projektanta: prace projektowe i nadzory autorskie
w ramach projektu: „projekt techniczny modernizacji układu suszenia wraz z układem
kogeneracyjnym” w zakresie etapu III, tj. pilotażowego układu kogeneracyjnego z silnikiem
spalinowym dla Zakładu Przetwórstwa Biomasy w Szepietowie”

2.

CPV: 66510000 – 8, 66516000-0.

3.

Umowa ubezpieczenia na przedmiotowe zamówienie zostanie zawarta przy udziale i za
pośrednictwem konsorcjum brokerskiego PWS Konstanta S.A./ Mentor S.A.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie OC projektanta – kontrakt Szepietowo / ETAP III
dla Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

2

4.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty, udziału w postępowaniu, zawarcia i
wykonywania umowy ubezpieczenia i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w
innym celu. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi utwór w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006
r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm) i podlega ochronie przewidzianej w przepisach prawa.
Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w treść i integralność Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz jej bezprawne wykorzystywanie (w tym modyfikacja, kopiowanie, powielanie,
rozpowszechnianie) w całości lub w części, również w celu wykorzystania w tzw. dziełach
zależnych. Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia może zostać wykorzystania w
innym celu, niż określony powyżej, wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i/lub autora
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji
publicznej, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia z
dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji
publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 94).

5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres ubezpieczenia od dnia zawarcia umowy do dnia
31.03.2014 r. (z retroaktywną datą odpowiedzialności ubezpieczyciela od dnia 01.05.2013 r.,
o której mowa w w pkt 9 Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Ubezpieczenia.

2.

Termin i miejsce podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną określone w
„Informacji o sposobie zawarcia umowy” przesłanej do Wykonawcy, którego oferta została
wybrana, zgodnie z postanowieniami Sekcji XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.

O

udzielenie

zamówienia

określonego

w

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące:
1.1.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. prowadzą

działalność

ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o działalności
ubezpieczeniowej, co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia, to jest co
najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej;
1.2.

posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3.

dysponowania

odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

do

wykonania zamówienia;
1.4.

sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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2.

O

udzielenie

zamówienia

określonego

w

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania z w trybie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
3.

Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Pzp:

3.1

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie
konsorcjum) są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy lub umów
z Zamawiającym;

3.2

Oprócz dokumentów wymienionych w Sekcji V ppkt. 1.1 – ppkt. 1.3 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego
pełnomocnika, o którym mowa w Sekcji IV ppkt. 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umów.
Pełnomocnictwo

może

być

przedłożone

wyłącznie

w

formie

oryginału

lub

kopii

poświadczonej przez notariusza;
3.3

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają:

3.3.1. każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wymienione w Sekcji V ppkt. 1.2. oraz ppkt. 1.3.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
3.3.2. oświadczenie z Sekcji V ppkt. 1.1. oraz ppkt. 1.2.a) Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (o którym mowa w Sekcji IV ppkt. 3.1. Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia), według treści stanowiącej Załącznik nr 5 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia;
3.3.3. dokumenty, o którym mowa w Sekcji V ppkt. 2.1, i ppkt. 2.2 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

3.4.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w Sekcji IV pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

3.5.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu
do warunków określonych w Sekcji IV ppkt. 1.1 a także w Sekcji IV pkt. 2 warunki te musi
spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie.

4.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Pełnomocnikowi
Zamawiającego, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
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mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.

V.

WYKAZ

OŚWIADCZEŃ

I

DOKUMENTÓW

POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

1.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1.1 w celu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 Pzp:

a) Oświadczenie z art 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypełnione i podpisane odpowiednio przez
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 4.
b) Dokument potwierdzający uzyskanie zezwolenia właściwego organu na prowadzenie
działalności

ubezpieczeniowej

we

wszystkich

grupach

ryzyk

objętych

przedmiotem

niniejszego zamówienia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, 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, a jeżeli
organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa
oświadczenie Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ
nadzoru, a jeżeli na podstawie przepisów prawa taka notyfikacja nie jest wymagana –
oświadczenie Wykonawcy wraz z przytoczeniem podstawy prawnej zwolnienia z obowiązku
notyfikacji.

1.2

w celu dokonania oceny, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 Pzp:
a) Oświadczenie z art 24 ust. 1 ustawy Pzp - wypełnione i podpisane odpowiednio przez
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 4.
b) 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.

1.3.

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2
pkt 5 Pzp albo oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

2

Inne dokumenty, tj.:
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2.1.

Wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
Formularz oferty – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia;

2.2.

Pełnomocnictwo
reprezentowania

–

do

reprezentowania

Wykonawcy

w

Wykonawcy

postępowaniu

i

w

postępowaniu,

zawarcia

umowy,

albo

jeżeli

do

osoba

reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana
jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej,
3.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w Sekcji IV pkt. 4
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a podmioty te będą brały udział w
wykonaniu części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty dotyczące
tych podmiotów wymienione w Sekcji V ppkt.1.1. a) ppkt. 1.2 . a) i b).

4.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
nie

podleganie

wykluczeniu

Wykonawców

mających

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania za granicą:
Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
4.1.

zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji V ppkt. 1.2 b) składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:

4.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.2.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji V ppkt.
4.1

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia

zastępuje

się

je

dokumentem

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
5.

Forma dokumentów.

4.1.

Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
każdej

zapisanej

pełnomocnictwo

stronie
może

być

poświadczanego
przedłożone

dokumentu,

wyłącznie

w

z

formie

zastrzeżeniem,
oryginału

lub

że
kopii

poświadczonej przez notariusza (nie może jej zastąpić uwierzytelnienie pełnomocnictwa
przez ustanowionego pełnomocnika).
4.2.

Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości, a Pełnomocnik Zamawiającego nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny
sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu.
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4.3.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.

VI.

SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.

Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1.1.

Warunki udziału w postępowaniu oceniane będą według kryterium ,,spełnia/nie spełnia" z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do
oferty, zgodnie z Sekcją V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.2.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w. w. warunki
Wykonawca spełnia.

1.3.

Ocena spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w Sekcji IV pkt. 1 (art.
22 ust. 1 Pzp) zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w Sekcji V ppkt. 1.1.
a) i b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

1.4.

Ocena spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w Sekcji IV pkt. 2 w
zakresie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1 Pzp zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w Sekcji V
ppkt. 1.2 a) b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE

WSKAZANIE

OSÓB

UPRAWNIONYCH

DO

POROZUMIEWANIA

SIĘ

Z

WYKONAWCAMI

1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, Pełnomocnik Zamawiającego i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem
Pełnomocnika Zamawiającego drogą pisemną, elektroniczną lub faksem, z zastrzeżeniem
Sekcji VII pkt. 2 i pkt. 3. Za formę równorzędną do formy faksowej, Pełnomocnik
Zamawiającego uzna również skan podpisanego uprzednio dokumentu przekazanego mu jako
załącznik do wiadomości e-mail.

2.

Pełnomocnik Zamawiającego

nie

dopuszcza

przekazywania faksem lub drogą

elektroniczną:
2.1.

oświadczeń

i

dokumentów

określonych

w

Sekcji

V

Specyfikacji

Istotnych

Warunków Zamówienia;
2.2.

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
art. 44 Pzp, do którego uzupełnienia wezwie Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp;

2.3.

oświadczeń,

dokumentów

i

pełnomocnictw,

do

których

uzupełnienia

wezwie

Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 Pzp; wskazane dokumenty – z wyłączeniem
pełnomocnictw – Wykonawca zobowiązany jest złożyć Pełnomocnikowi Zamawiającego
wyłącznie w formie pisemnej, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Pełnomocnik Zamawiającego od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Uzupełnione pełnomocnictwa mogą być
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złożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z
oryginałem;
3.

Pełnomocnik Zamawiającego nie dopuszcza przekazywania drogą elektroniczną
następujących dokumentów:

3.1.

wyjaśnień Wykonawcy dotyczących złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, o
których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d Pzp (art. 26 ust. 4 Pzp);

3.2.

oświadczenia Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą (art. 85 ust. 2 Pzp);

3.3.

wyjaśnień Wykonawcy dotyczących treści złożonej oferty (art. 87 ust. 1 Pzp);

3.4.

oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na poprawę innych omyłek polegających na
niezgodności oferty z Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art. 87 ust. 2 pkt 3
Pzp);

3.5.

wyjaśnień składanych Pełnomocnikowi Zamawiającego w celu ustalenia, czy zaoferowana
cena jest ceną rażąco niską (art. 90 ust. 1 Pzp).

4.

Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej.

5.

W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą
elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

6.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej musi ten fakt zgłosić
Pełnomocnikowi Zamawiającego. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za
pomocą faksu lub pisemnie.

7.

Specyfikację

Istotnych

Warunków

Zamówienia

zamieszczono

na

stronie

internetowej

www.mentor.pl
8.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami w sprawach opisu przedmiotu
zamówienia:
Imię i nazwisko: Krzysztof Michna
fax: (33) 815 10 97
email: kmi@pwskonstanta.com.pl
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami w sprawach formalnych:
Imię i nazwisko: Michał Poradzewski
fax: (56) 669 33 04
email: michal.poradzewski@mentor.pl

9.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Pełnomocnika Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pełnomocnik Zamawiającego jest obowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wpłynął do Pełnomocnika Zamawiającego nie później, niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia treści
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Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane
na zasadach i w trybie art. 38 Pzp.

VIII.

WADIUM
Pełnomocnik

Zamawiającego

nie

przewiduje

wnoszenia

wadium

w

przedmiotowym

postępowaniu.

IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą złożoną w przetargu przez 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

X.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

WYMAGANIA OGÓLNE

1.1

Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje tylko jedną cenę.

1.2

Ofertę złożyć należy na Formularzu Oferty (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 3
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

1.3

W Formularzu ofertowym wartości liczbowe należy wpisywać wyłącznie cyframi, a w
miejscach, gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażenia „jw.” i
równoważnych).

1.4

Część

oferty,

która

zawiera

informacje

stanowiące

tajemnicę

przedsiębiorstwa

w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich
poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”.
Pełnomocnik

Zamawiającego

nie

odpowiada

za

ujawnienie

informacji

stanowiących

tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom
niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 Pzp.
1.5

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

2.

OFERTY CZĘŚCIOWE
Pełnomocnik Zamawiającego nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

4.

SPOSÓB OBLICZANIA CENY
W ofercie należy podać łączną cenę (za pomocą cyfr oraz słownie) za wykonanie przedmiotu
zamówienia, uwzględniając wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie na realizację
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zamówienia oraz ceny (składki ubezpieczeniowe) cząstkowe za poszczególne ubezpieczenia lub
ich składniki wchodzące w skład całości zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Oferty,
który stanowi Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.

FORMA OFERTY

5.1.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnym pismem ręcznym
przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie.

5.2.

Oświadczenia

i

dokumenty

składające

się

na

ofertę

muszą

być

podpisane

przez

osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi
w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/osoby posiadające odpowiednie
pełnomocnictwo

do

dokonywania

czynności

prawnej,

udzielone

przez

osobę/osoby

upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający
identyfikację podpisującego.
5.3.

Wszystkie

strony

oferty,

w

tym

strony

wszystkich

załączników,

powinny

być

ponumerowane. Powyższy wymóg nie dotyczy załączonych do oferty Ogólnych oraz
Szczególnych Warunków Ubezpieczenia lub innych wzorców umownych;
5.4.

Wszelkie poprawki w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisami osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

5.5.

Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać liczbę stron
w „Formularzu oferty”.

5.6.

Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w
sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).

5.7.

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie
lub opakowaniu opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

5.8.

Oferta powinna posiadać format nie większy niż A 4. Arkusze o większych formatach należy
złożyć do formatu A 4.

5.9.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

5.10.

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie.

5.11.

Na kopercie należy umieścić następującą treść:

Oferta w postępowaniu pod nazwą:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN.
Prace projektowe i nadzory autorskie w ramach projektu „projekt techniczny
modernizacji układu suszenia wraz z układem kogeneracyjnym”
w zakresie etapu III, tj. pilotażowego układu kogeneracyjnego z silnikiem spalinowym
dla Zakładu Przetwórstwa Biomasy w Szepietowie

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.11.2013r. GODZ. 11:00”
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5.12.

6.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

ZMIANA LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY

6.1.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed
upływem terminu składania ofert.

6.2.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę
zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA.”

6.3.

Wycofanie

złożonej

oferty

następuje

poprzez

złożenie

pisemnego

powiadomienia.

Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu
oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo
opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE.”
6.4.

Oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę
według zasad obowiązujących przy podpisywaniu Oferty.

7.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

7.1.

Termin składania ofert: 29.11.2013r. do godz. 10:30

7.2.

Ofertę należy złożyć w:

w siedzibie Mentor SA, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100

Toruń
7.3.

Termin i miejsce otwarcia ofert: Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2013r. o godzinie
11:00 w siedzibie Mentor SA, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń w Sali
konferencyjnej.

XI.

WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich
(PLN).

XII.
1.

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Zamówienia
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Pełnomocnik Zamawiającego kierować się będzie
następującymi kryteriami:
Łączna cena za realizację zamówienia (składka ubezpieczeniowa)

2.

100%

Punktacja ofert – sposób wyliczenia liczby przyznanych punktów.
Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w Formularzu oferty, a przyznane punkty
obliczane wg poniższego wzoru:
Pc = 100 pkt x (Cn / Co)
Pc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie OC projektanta – kontrakt Szepietowo / ETAP III
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Co – cena rozpatrywanej oferty
3.

Pełnomocnik Zamawiającego uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska
najwyższą liczbę punktów, czyli ofertę przewidującą najniższą cenę za realizację
zamówienia.

XIII.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1.

Pełnomocnik Zamawiającego udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wymogom określonym w Pzp, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie
uznana

za

najkorzystniejszą

z

punktu

widzenia

kryteriów

przyjętych

w

niniejszym

postępowaniu i określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.

O wyborze oferty Pełnomocnik Zamawiającego zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3.

Umowa podpisana będzie na warunkach przyjętej oferty oraz warunkach określonych
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.

Jeżeli

Wykonawca,

którego

oferta

została

wybrana,

uchyla

się

od

zawarcia

umowy

Pełnomocnik Zamawiającego może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 w zw. z art. 94 ust. 3
ustawy.

XIV.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE

OFERTY

W

CELU

ZAWARCIA

UMOWY

W

SPRAWIE

ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO
1.

Ogłoszenie wyników postępowania nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pełnomocnik Zamawiającego jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1.1.

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko siedzibę,
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy lub Wykonawców, którego/których ofertę
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby, albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom,

1.2.

Wykonawcach,

których

oferty

zostały

odrzucone,

podając

uzasadnienie

faktyczne

i prawne,
1.3.

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,

1.4.

terminie, określonym odpowiednio zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.

Informacje, o których mowa w Sekcji XIV pkt. 1 zostaną również zamieszczone na stronie
internetowej www.mentor.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Pełnomocnika
Zamawiającego a także na stronie Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w
jego siedzibie.

3.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie
z

zamówienia

Zamawiającym

–

publicznego
do

są

przedłożenia

oni

zobowiązani

Zamawiającemu

–

przed

umowy

zawarciem

określającej

umowy

podstawy
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i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

XV.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1.

Wykonawcy przysługują przewidziane w Pzp środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz
skargi do sądu.

2.

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego
wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp.

XVI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NELEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Brak wymagań.

XVII.

ISTOTNE

DLA

STRON

POSTANOWIENIA,

KTÓRE

ZOSTANĄ

WPROWADZONE

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Wszystkie

postanowienia

Załącznika

nr

2

do

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia stanowią istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
2.

W

pozostałych

nieuregulowanych

treścią

umowy

kwestiach

zastosowanie

będą

miały

proponowane przez wykonawcę ogólne (szczegółowe) warunki ubezpieczenia.

XVIII.

UMOWA RAMOWA
Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIX.

OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

XX.

AUKCJA ELEKTRONICZNA
Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXI.

ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXII.

ZALICZKA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Pełnomocnik

Zamawiającego

nie

przewiduje

udzielania

zaliczki

na

poczet

wykonania

zamówienia.
XXIII.
1.

ZMIANA TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Strony

przez

istotne

zmiany

postanowień

umowy

w

stosunku

do

treści

złożonej

w postępowaniu oferty rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o
zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wszelkie inne zmiany
postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru
zmian istotnych.
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2.

Zamawiający przewidują możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści
złożonej

w

postępowaniu

oferty

(w

tym

zmiany

sumy

gwarancyjnej

lub

limitów

odpowiedzialności, zmiany wysokości franszyz lub udziałów własnych, zmiany dotyczącej
wzajemnych świadczeń stron umowy ubezpieczenia lub rezygnacji z ubezpieczenia ryzyka
objętego ochroną na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia), w przypadku gdy wystąpi:
2.1. sytuacja, w której Wykonawca wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia
zmiany do stosowanych przez niego szczególnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia z
zastrzeżeniem,

że

w

odniesieniu

do

niniejszej

umowy

ubezpieczenia

możliwe

jest

wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego,
2.2. zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter
działalności Zamawiającego stosunków umownych, która wpływa na ubezpieczenia zawarte w
ramach niniejszej umowy,
2.3. zmiany w projekcie technicznym „Projekt techniczny modernizacji układu suszenia wraz z
układem kogeneracyjnym.
3.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

XXIV.

ZAŁĄCZNIKI:
1.

Załącznik nr 1-Informacje dot. oceny ryzyka ubezpieczeniowego

2.

Załącznik nr 2–Opis przedmiotu zamówienia

3.

Załącznik nr 3–Formularz oferty

4.

Załącznik nr 4–Oświadczenie Wykonawcy

5.

Załącznik nr 5–Oświadczenie Pełnomocnika Wykonawców

6.

Załącznik nr 6 – Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej

7.

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie OC projektanta – kontrakt Szepietowo / ETAP III
dla Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

14

