
Dz.U./S S175
13/09/2017
359318-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna 1 / 13

13/09/2017 S175
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 13

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359318-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi ubezpieczeniowe
2017/S 175-359318

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: 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/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://kolejeslaskie.com/bip-2/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

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

mailto:ubezpieczenia.ks@pwskonstanta.pl
http://www.kolejeslaskie.com/
http://kolejeslaskie.com/bip-2/przetargi/
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Zadanie nr 2:Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
posiadanego mienia z sumą gwarancyjną 15 000 000 PLN na jedno/wszystkie zdarzenia (polisa podstawowa)
Zadanie nr 3:Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
posiadanego mienia z sumą gwarancyjną 15 000 000 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 15 000 000 PLN na jedno/wszystkie zdarzenia (polisa nadwyżkowa II)
Zadanie nr 5:Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk.

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:
Zadanie nr 1: Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia w Zadaniu nr 1 są usługi ubezpieczeniowe dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. w zakresie
ubezpieczenia casco pojazdów szynowych. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 znajduje
się w SIWZ i zostanie uzupełniony oraz doprecyzowany w toku negocjacji. Suma ubezpieczenia stan na
1.1.2018 r. 706 351 453,91 zł. Suma ubezpieczenia zawiera pojazdy należące do Zamawiającego oraz
stanowiące przedmiot dzierżawy. W okresie realizacji Zamówienia Zamawiający planuje inwestycje w nowy
tabor. W latach 2018-2019 planowana jest przez Zamawiającego dzierżawa 10 sztuk nowych pojazdów
szynowych na kwotę 129 900 000 PLN.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzule fakultatywne / Waga: 15
Cena - Waga: 85

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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1. Zamawiający przewiduje opcje w Zadaniu nr 1. Zadanie stanowi odrębną część Zamówienia. Opcje są
opisane również w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający informuje, że opisany w niniejszym ogłoszeniu, a następnie doprecyzowany lub uzupełniony w
negocjacjach przedmiot Zamówienia określa zakres i wielkość Zamówienia podstawowego. Niewykonanie przez
Zamawiającego Umowy w zakresie i wielkości Zamówienia podstawowego, nie wymaga podania przyczyn i
nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy.
Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, że minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji
przedmiotu Umowy wyniesie:
dla Zadania nr 1 70 % pierwotnej wartości realizowanego Zamówienia określonej w Umowie.
Rozliczenia składek ubezpieczeniowych (zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej)
oraz inne rozliczenia dokonywane będą proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej przez Wykonawcę ochrony
ubezpieczeniowej.
3. Zamawiający przewiduje w okresie obowiązywania Umowy:
dla Zadania nr 1 – w przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego w szczególności w przypadku nabycia,
wydzierżawienia, wynajęcia, użyczenia, wyleasingowania przez Zamawiającego pojazdów szynowych, wzrostu
wartości ubezpieczanych pojazdów itp., możliwość skorzystania z opcji zwiększenia zakresu i wielkości
Zamówienia podstawowego do 30 % pierwotnej wartości realizowanego Zamówienia określonej w Umowie.
Cena jednostkowa opcji, to jest stawka lub składka ubezpieczeniowa, będzie identyczna, jak stawka lub składka
obowiązujące w ramach Zamówienia podstawowego.
W przypadku skorzystania z opcji, rozliczenia składek ubezpieczeniowych oraz inne rozliczenia będą
dokonywane proporcjonalnie za każdy dzień udzielanej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej.
W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrównania okresów
ubezpieczenia do daty zakończenia wykonania Zamówienia.

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:
Zadanie nr 2:Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prow. działalności gospodarczej i posiadanego
mienia z sumą gwarancyjną 15 000 000 PLN na jedno/wszystkie zdarzenia (polisa podstawowa)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia w Zadaniu nr 2 są usługi ubezpieczeniowe dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Suma gwarancyjna 15 000 000 PLN (polisa podstawowa).
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia dla Zadania 2 znajduje się w SIWZ i zostanie uzupełniony oraz
doprecyzowany w toku negocjacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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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
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów

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:
Zadanie nr3:Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tyt. prow. działalności gospodarczej i posiadanego
mienia z sumą gwarancyjną 15 000 000 PLN na jedno/wszystkie zdarzenia(polisa nadwyżkowa I)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia w Zadaniu nr 3 są usługi ubezpieczeniowe dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej (polisa nadwyżkowa poziom I.) Suma gwarancyjna 15
000 000 PLN powyżej punktu zaczepienia (polisa podstawowa). Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia dla
Zadania 3 znajduje się w SIWZ i zostanie uzupełniony oraz doprecyzowany w toku negocjacji.

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
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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:
Zadanienr4Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prow. działalności gospodarczej i posiadanego
mienia z sumą gwarancyjną 15 000 000 PLN na jedno/wszystkie zdarzenia(polisa nadwyżkowa II)
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia w Zadaniu nr 4 są usługi ubezpieczeniowe dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej (polisa nadwyżkowa poziom II). Suma gwarancyjna
15 000 000 PLN powyżej punktu zaczepienia (polisa podstawowa + polisa nadwyżkowa I). Szczegółowy opis
przedmiotu Zamówienia dla Zadania 4 znajduje się w SIWZ i zostanie uzupełniony oraz doprecyzowany w toku
negocjacji.

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
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów

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:



Dz.U./S S175
13/09/2017
359318-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna 6 / 13

13/09/2017 S175
http://ted.europa.eu/TED

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

6 / 13

Zadanie nr 5: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia w Zadaniu nr 5 są usługi ubezpieczeniowe dla Kolei Śląskich Sp. z o. o. w zakresie
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Suma ubezpieczenia stan na 30.6.2017 r. 32 512 235,65 PLN. (w tym kradzież z włamaniem 540 000 PLN).
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia dla Zadania 5 znajduje się w SIWZ i zostanie uzupełniony oraz
doprecyzowany w toku negocjacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Klauzule fakultatywne / Waga: 15
Cena - Waga: 85

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje opcje w Zadaniu nr 5. Każde Zadanie stanowi odrębną część Zamówienia. Opcje są
opisane również w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający informuje, że opisany w niniejszym ogłoszeniu, a następnie doprecyzowany lub uzupełniony w
negocjacjach przedmiot Zamówienia określa zakres i wielkość Zamówienia podstawowego. Niewykonanie przez
Zamawiającego Umowy w zakresie i wielkości Zamówienia podstawowego, nie wymaga podania przyczyn i
nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy.
Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, że minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji
przedmiotu Umowy wyniesie:
dla Zadania nr 5: 70 % pierwotnej wartości realizowanego Zamówienia określonej w Umowie.
Rozliczenia składek ubezpieczeniowych (zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej)
oraz inne rozliczenia dokonywane będą proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej przez Wykonawcę ochrony
ubezpieczeniowej.
3. Zamawiający przewiduje w okresie obowiązywania Umowy:
dla Zadania nr 5 – w przypadku zwiększonych potrzeb w szczególności w przypadku nabycia przez
Zamawiającego nowego mienia lub wzrostu wartości ubezpieczanego mienia wskutek modernizacji, inwestycji,
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przeszacowań potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz innych stanów faktycznych i prawnych
prowadzących do zmiany wartości ubezpieczanego mienia itp., możliwość skorzystania z opcji zwiększenia
zakresu i wielkości Zamówienia podstawowego do 50 % pierwotnej wartości realizowanego Zamówienia
określonej w Umowie.
Cena jednostkowa opcji, to jest stawka lub składka ubezpieczeniowa, będzie identyczna, jak stawka lub składka
obowiązujące w ramach Zamówienia podstawowego.
W przypadku skorzystania z opcji, rozliczenia składek ubezpieczeniowych oraz inne rozliczenia będą
dokonywane proporcjonalnie za każdy dzień udzielanej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej.
W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrównania okresów
ubezpieczenia do daty zakończenia wykonania Zamówienia.

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

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:
1.O udzielenie Zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp z zastrzeżeniem
art. 133 ust.4 ustawy Pzp;
2) spełnia warunki udziału w Postępowaniu, o których mowa w 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp, tj. posiada
kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, tzn. posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonej przepisami
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1170 z późn. zm.) zwanej
dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
2. Wykonawca, który złoży wniosek o dopuszczenie do udziału w niniejszym Postępowaniu winien posiadać
uprawnienia w zakresie odpowiednio jednej lub więcej grup ubezpieczeń określonych w Dziale II Załącznika
do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, to jest: 1) dla Zadania nr 1 – w grupie 4, 2) dla
Zadania nr 2, 3, 4 – w grupach 10 i 13, dla Zadania nr 5 – w grupach 8 i 9.
3.Wykaz oświadczeń i dokumentów, które każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem:
1) Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 1 ppkt 2) (powyżej) Wykonawca składa zezwolenie na
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych
przepisów – zaświadczenie właściwego organu nadzoru. W przypadku, gdy zezwolenie bądź zaświadczenie na
podstawie odrębnych przepisów nie jest wymagane, Wykonawca obowiązany jest wykazać, że spełnia niniejszy
warunek, przedkładając środki dowodowe potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności
ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.
2) Aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a)
nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w Postępowaniu.
3) Oświadczenie w Części IV Sekcji A pkt 2 JEDZ. stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w Postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej
określonej w pkt 2 ppkt 1 i pkt 3 sekcji IX SIWZ,
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4. Wykonawca w zakresie niniejszego warunku udziału w Postępowaniu nie może powoływać się na zdolności
innych podmiotów.
5. Więcej informacji zawarto w SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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 31.12.2016 r. posiadał pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100
% (art. 225 Ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej),
b) według stanu na 31.12.2016 r. posiadał wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami
na poziomie co najmniej 100 % (art. 224 Ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej),
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 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 na
dzień 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.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
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.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1.Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 94 000
PLN, przy czym składając ofertę na wybrane Zadanie(część) wnosi wadium dla wybranego Zadania(części) w
wysokości:
Zadanie nr1: 73 000 PLN
Zadanie nr2: 13 000 PLN
Zadanie nr3: 4.000 PLN
Zadanie nr4: 2 000 PLN
Zadanie nr5: 2 000 PLN
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wniesione w następujących formach:
— w pieniądzu,
— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— w gwarancjach bankowych,
— w gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 359 z późn.zm.).
4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 11 1240 6292 1111 0010 6690 0200.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamówienie jest finansowane ze środków Zamawiającego. Zasady płatności składki z uwzględnieniem
przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8.8.2013 (tekst jednolity Dz.U. z 2016
r. poz. 684 z późn. zm.) zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem,
że zapłata składki będzie w równych ratach nie mniejszych niż 4 raty w każdym okresie rozliczeniowym,
przy czym Zamawiający ustala w trakcie realizacji zamówienia 12 miesięczne okresy rozliczenia (tożsame z
okresami ubezpieczenia). Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich
złotych (PLN).

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W celu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, Zamawiający nie wymaga, aby grupa
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, przybrała określoną formę prawną. W
przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania ich w Postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. Niedopuszczalne są zmiany w składzie grupy po terminie składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu. Postanowienia dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. Zamawiający wymaga
aby przed podpisaniem umowy w sprawie Zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia przedstawili Zamawiającemu umowę określająca podstawy i zasady wspólnego
ubiegania się o udzielenie Zamówienia (np. umowę konsorcjum, poolu).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Realizacja umów nastąpi wg wzorów umów, które stanowią odpowiednio:
1. dla Zadania nr 1 Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ,
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2. dla Zadania nr 2 Zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ,
3. dla Zadania nr 3 Zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ,
4. dla Zadania nr 4 Zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ,
5. dla Zadania nr 5 Zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie ostatecznej złożonej w niniejszym Postępowaniu o udzielenie Zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy w zakresie wskazanym w sekcji XX
SIWZ.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie

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: 09/10/2017
Czas lokalny: 12:00

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

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:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielić Zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia
negocjacji ani podziału negocjacji na etapy na podstawie z art. 55 a. ust.1 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 12-23
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust.4 ustawy Pzp, na podstawie art. 26 ust. 2f
Ustawy Pzp, celem zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania, Zamawiający wzywa Wykonawców
do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu wszystkich oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, o których mowa w par. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 i
10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
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zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. (Dz.U. poz. 1126), przy czym dokument
wskazany w par. 5 pkt. 19 Rozporządzenia składa się zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być składane pisemnie lub drogą elektroniczną.
Powyższy sposób porozumiewania się z Wykonawcami nie dotyczy wniosków o dopuszczenie do udziału w
Postępowaniu, oferty wstępnej, oferty oraz oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw przekazywanych przez
Wykonawców w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy PZP,
dla których zastrzeżona jest forma pisemna.
4. Wykonawca może złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału na dowolną liczbę części Zamówienia, na jedną
wybraną część (Zadanie), na kilka wybranych części (Zadania) lub na wszystkie części (Zadania).
5.Zamawiający zaleca aby przy sporządzeniu Wniosku, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez
Zamawiającego. Jeśli korzysta z własnych formularzy, winien zamieścić w nich wszystkie informacje określone
przez Zmawiającego w niniejszym ogłoszeniu.
6. Wniosek wraz z załącznikami winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy w Postępowaniu i sporządzony zgodnie z dokumentami stanowiącymi załączniki nr 1-6 do
niniejszego ogłoszenia.
7. Zamawiający uzna, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak:
a) z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, lub
b) uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiający odczytanie imienia i nazwiska podpisującego, jeżeli
ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska.
8. Wniosek wraz z oświadczeniami i dokumentami wymaganymi w niniejszym ogłoszeniu, należy złożyć w
opakowaniu. Opakowanie powinno być opatrzone pieczęcią Wykonawcy z adnotacją zawierającą nazwę i
adres siedziby Wykonawcy oraz posiadać następując oznaczenie: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w
Postępowaniu o udzielenie Zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem pod
nazwą Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o. – nr postępowania KS/ZP/40/2017”.
9. Wniosek musi być złożony w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 9.10.2017 r.
do godz. 12:00, w pok. nr II.19 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach (40-074),
budynek A;
10. Postępowanie jest prowadzone i będzie wykonywane przy udziale pełnomocnika, tj. konsorcjum brokerów
ubezpieczeniowych: 1) M.A.K. Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 2) Akma Brokers Sp. z o.o. z
siedzibą w Katowicach, 3) PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.
11. Załączniki do niniejszego ogłoszenia udostępnione przez Zamawiającego na stronie internetowej: http://
kolejeslaskie.com/bip-2/przetargi/:
Załącznik nr 1-Wniosek
Załącznik nr 2-Formularz JEDZ
Załącznik nr 3-Instrukcja wypełniania formularza JEDZ
Załącznik nr 4-Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 5-Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik n r6-Oświadczenie Wykonawcy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

http://kolejeslaskie.com/bip-2/przetargi/
http://kolejeslaskie.com/bip-2/przetargi/
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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
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat składania odwołań: zgodnie z Działem VI Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp.
1.Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Wymagania formalne odwołania
W art. 180 ust. 3 ustawy PzP zostały określone wymagania formalne odwołania, zgodnie z którymi odwołanie
powinno: wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych; uiszczono wpis.
Art.187 ustawy Pzp zawiera szczegółową procedurę wzywania odwołującego przez Prezesa Izby (ewentualnie
przez skład orzekający Izby) do uzupełniania braków formalnych odwołania (określonych w art. 180 ust. 3
ustawy Pzp), złożenia pełnomocnictwa albo dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia
wezwania pod rygorem zwrotu odwołania postanowieniem Prezesa Izby.
3. Terminy na wniesienie odwołania.
Odwołanie złożone w placówce pocztowej operatora publicznego nie jest uznawane za wniesione w terminie.
Zgodnie z art. 180 ust. 5 odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:
1.W terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu,
2.W terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
3.W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięło lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone
w pkt 1.-2.
4.Zgodnie z art. 182 ust. 4 ustawy, jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia udzieleniu zamówienia;
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
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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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2017
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