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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
Katowice
40-074
Polska
Osoba do kontaktów: Dagmara Petlik
Tel.: +48 322031704
E-mail: ubezpieczenia.ks@pwskonstanta.pl
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kolejeslaskie.com/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Ślaskich Sp. z o.o.
Numer referencyjny: KS/ZP/40/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
66510000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Usługi ubezpieczeniowe dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności
cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności, obejmujące następujące zadania:
Zadanie nr 1:Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych
Zadanie nr 2:Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
posiadanego mienia z sumą gwarancyjną 15000000 PLN na jedno/wszystkie zdarzenia (polisa podstawowa)
Zadanie nr 3:Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
posiadanego mienia z sumą gwarancyjną 15000000 PLN na jedno/wszystkie zdarzenia (polisa nadwyżkowa I)
Zadanie nr 4:Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
posiadanego mienia z sumą gwarancyjną 15000000 PLN na jedno/wszystkie zdarzenia (polisa nadwyżkowa II)
Zadanie nr 5:Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-124296
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 175-359318
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/09/2017
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w Postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust.1b pkt 2 Ustawy PZP tj. który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej wykonanie Zamówienia.
2. Wykonawca spełni w/w warunek jeżeli wykaże, iż:
a) według stanu na 31 grudnia 2016 r. posiadał pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi
powyżej100% (art. 225 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),
b) według stanu na 31 grudnia 2016 r. posiadał wskaźnik pokrycia rezerw techniczna – ubezpieczeniowych
aktywami na poziomie co najmniej 100% (art. 224 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),
c) według stanu na dzień składania wniosku posiada kapitał zakładowy w wysokości nie mniejszej niż 30
000000 PLN.
3. W przypadku przystąpienia do więcej niż jednej części Zamówienia, Wykonawca może wykazać na
potwierdzenie spełnienia warunku te same wskaźniki pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami
oraz wskaźniki pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi dla większej liczby części zamówienia,
pod warunkiem, że wartość tych wskaźników nie będzie niższa niż ich minimalna, wymagana wartość dla danej
części Zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia posiadaniem wskaźników i
kapitału na wskazanym powyżej minimalnym poziomie winien wykazać się przynajmniej jeden Wykonawca.
5. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie warunku
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 2 ppkt 2 i pkt 4 lit a, b i c sekcji IX SIWZ
Wykonawca składa wraz z wnioskiem oświadczenie w Części IV sekcja B pkt 4 JEDZ zawierające aktualne
nadzień 31.12.2016 r.: a) informację o wysokości marginesu wypłacalności; b) informację o środkach własnych
na jego pokrycie; c) informację o wskaźniku pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami oraz d)
informację o aktualnej wysokości kapitału zakładowego.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w Postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust.1b pkt 2 Ustawy PZP tj. który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej wykonanie Zamówienia.
2. Wykonawca spełni w/w warunek, jeżeli wykaże, iż:

3/4

a) według ostatniej informacji, jaką przekazał organowi nadzoru, posiadał dopuszczone środki własne w
wysokości nie niższej niż wymagane przepisami prawa albo środki te posiadał w niższej wysokości, ale
otrzymał na to zgodę organu nadzoru,
b) według ostatniej informacji, jaką przekazał organowi nadzoru, posiadał dopuszczone podstawowe środki
własne w wysokości nie niższej niż wymagane przepisami prawa albo środki te posiadał w niższej wysokości,
ale otrzymał na to zgodę organu nadzoru,
c) według stanu na dzień składania wniosku posiada kapitał zakładowy w wysokości nie mniejszej niż 30 000
000 PLN.
3. W przypadku przystąpienia do więcej niż jednej części Zamówienia, Wykonawca może wykazać na
potwierdzenie spełnienia warunku te same dopuszczone środki własne i te same dopuszczone podstawowe
środki własne dla większej liczby części zamówienia, pod warunkiem, że wysokość:
a) dopuszczonych środków własnych nie będzie niższa niż wymagane przepisami prawa (chyba, że posiadał
zgodę organu nadzoru na posiadanie środków w niższej wysokości),
b) dopuszczonych podstawowych środków własnych nie będzie niższa niż wymagane przepisami prawa (chyba,
że posiadał zgodę organu nadzoru na posiadanie środków w niższej wysokości).
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia posiadaniem dopuszczonych
środków własnych i dopuszczonych podstawowych środków własnych we wskazanej wyżej minimalnej
wysokości (albo posiadaniem zgody organu nadzoru na posiadanie środków w niższej wysokości) winien
wykazać się przynajmniej jeden Wykonawca.
5. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie warunku
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 2 ppkt 2 i pkt 4 lit a, b i c Sekcji IX SIWZ
Wykonawca składa wraz z wnioskiem oświadczenie w Części IV Sekcja B pkt 4 JEDZ stwierdzające:
a) że według ostatniej informacji, jaką przekazał organowi nadzoru, posiadał dopuszczone środki własne w
wysokości nie niższej niż wymagane przepisami prawa albo, że posiada zgodę organu nadzoru na posiadanie
tych środków w niższej wysokości;
b) że według ostatniej informacji, jaką przekazał organowi nadzoru, posiadał dopuszczone podstawowe środki
własne w wysokości nie niższej niż wymagane przepisami prawa albo, że posiada zgodę organu nadzoru na
posiadanie tych środków w niższej wysokości;
c) aktualną wysokość kapitału zakładowego.
Numer sekcji: III.1.4
Zamiast:
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Jeśli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w Postępowaniu, podane Sekcji III.1.1) i III.1.2) i VI.3),
będzie:
1) mniejsza lub równa 10, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Wykonawców
spełniających przedmiotowe warunki.
2) większa niż 10, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 10 spośród tych Wykonawców,
którzy otrzymają najwyższe oceny spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej
według następującego sposobu dokonania oceny: za każde 20% pokrycia marginesu wypłacalności ponad
100%Zamawiający przyzna 10 punktów (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, margines wypłacalności zostanie obliczony jako suma środków własnych Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjantów) służących pokryciu marginesu wypłacalności podzielona
przez sumę marginesu wypłacalności tych Wykonawców.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
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Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w
Postępowaniu, podane w Sekcji III.1.1) i III.1.2) i VI.3).
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

