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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225529-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Usługi ubezpieczeniowe
2020/S 094-225529

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Tramwajowa 6
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 90-132
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Grzelak-Kamińska
E-mail: dgrzelak@mpk.lodz.pl 
Tel.:  +48 426721138
Faks:  +48 426721229
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.lodz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej MPK – Łódź Spółka z o.o.
Numer referencyjny: WZ-091-22/20

II.1.2) Główny kod CPV
66510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:dgrzelak@mpk.lodz.pl
www.mpk.lodz.pl
www.mpk.lodz.pl
www.jednolitydokumentazamowienia.pl
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II.1.4) Krótki opis:
I: Ubezpiecz. mienia, którego właścicielem lub użytkownikiem w okresie ubezpiecz. jest Zamaw.; w
szczególności przedmiot ubezpieczenia stanowią środki trwałe, mienie niskocenne, nakłady adaptacyjne,
środki obrotowe, mienie osób trzecich; zakres ubezpiecz. oparty o konstrukcję ubezpieczenia wszystkich ryzyk
oraz ubezpiecz. odpowiedz. cywiln. z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności – odpowiedz.
cywiln. deliktowa, kontraktowa i pozostająca w zbiegu z kontraktową (ubezpieczenie podstawowe); zakresem
ubezpiecz. objęta jest cała działalność Zamaw. z uwzględ. w szczególn. realizowanej komunikacji tramwajowej.
II: Ubezpiecz. odpowiedz.cywiln. z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności – odpowiedz. cywiln.
deliktowa, kontraktowa i pozostająca w zbiegu z kontraktową (ubezpieczenie nadwyżkowe). Zakresem
ubezpiecz. objęta jest cała działalność Zamaw., z uwzględ. w szczególn, realizowanej komunikacji tramwajowej;
więcej w sekcji II.2.4 ogłoszenia.

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:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego
mienia oraz prowadzonej działalności – polisa podstawowa
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Poniższe określenie przedmiotu zamówienia wypełnia przesłankę art. 55a ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej jako „Pzp”, tzn. stanowi
opis przedmiotu zamówienia, określony w sposób umożliwiający Wykonawcom ustalenie charakteru i
zakresu przedmiotu zamówienia oraz powzięcia decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Określenie przedmiotu zamówienia ma charakter poglądowy, nie jest tożsame z opisem
przedmiotu zamówienia. Dopiero w takcie kolejnych etapów postępowania Zamawiający sprecyzuje i
szczegółowo określi przedmiot zamówienia w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ), na podstawie której Wykonawcy przygotują i złożą swoje oferty.
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie:
a) ubezpieczenie mienia, którego właścicielem lub użytkownikiem w okresie ubezpieczenia jest Zamawiający. W
szczególności przedmiot ubezpieczenia stanowią środki trwałe, mienie niskocenne, nakłady adaptacyjne, środki
obrotowe, mienie osób trzecich. Zakres ubezpieczenia oparty o konstrukcję ubezpieczenia wszystkich ryzyk;
b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności –
odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa i pozostająca w zbiegu z kontraktową (ubezpieczenie
podstawowe). Zakresem ubezpieczenia objęta jest cała działalność Zamawiającego z uwzględnieniem w
szczególności realizowanej komunikacji tramwajowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 3
Maksymalna liczba: 10
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w
postępowaniu, w liczbie nie większej niż 10, a jeśli liczba Wykonawców spełniających warunki będzie większa,
wówczas Zamawiający dokona selekcji na podstawie wykazanej przez Wykonawców liczby wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, usług ubezpieczenia, na podstawie zawartych umów, dla podmiotów
realizujących działalność w zakresie komunikacji miejskiej, obejmujących w szczególności ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej, każda z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN.
Weryfikacja nastąpi na podstawie:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem w szczególności ich
przedmiotu oraz dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami
określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) złożonego wraz z wnioskiem zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, sporządzonego
na podstawie załącznika nr 3 do wniosku, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja.
Selekcja będzie polegać na tym, że Zamawiający zaprosi 10 Wykonawców z najwyższymi ocenami punktowymi
wniosków, dokonanymi w następujący sposób: za każdą usługę ponad minimalną wymaganą liczbę (wymagane
minimum 2 usługi), przyznany będzie 1 punkt, to jest trzecia i każda kolejna usługa wzwyż będą punktowane.
2. W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub
równa 10, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Wykonawców, bez przeprowadzania
kwalifikacji punktowej wniosków, z zastrzeżeniem możliwości unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust.
1d Pzp.
3. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jako wykluczonego z postępowania.

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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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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Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzonej działalności – polisa
nadwyżkowa
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, Łódź

II.2.4) Opis zamówienia:
Poniższe określenie przedmiotu zamówienia wypełnia przesłankę art. 55a ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej jako „Pzp”, tzn. stanowi
opis przedmiotu zamówienia, określony w sposób umożliwiający Wykonawcom ustalenie charakteru i
zakresu przedmiotu zamówienia oraz powzięcia decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Określenie przedmiotu zamówienia ma charakter poglądowy, nie jest tożsame z opisem
przedmiotu zamówienia. Dopiero w takcie kolejnych etapów postępowania Zamawiający sprecyzuje i
szczegółowo określi przedmiot zamówienia w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ), na podstawie której Wykonawcy przygotują i złożą swoje oferty.
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia
i prowadzonej działalności - odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa i pozostająca w zbiegu
z kontraktową (ubezpieczenie nadwyżkowe). Zakresem ubezpieczenia objęta jest cała działalność
Zamawiającego, z uwzględnieniem, w szczególności, realizowanej komunikacji tramwajowej. Zakres
ubezpieczenia polisy nadwyżkowej obejmuje również określone rozszerzenia zakresowe polisy bazowej, a w
szczególności:
a) szkody powstałe w nieruchomościach użytkowanych przez Zamawiającego;
b) szkody wyrządzone pracownikom Zamawiającego;
c) szkody wyrządzone przez podwykonawców Zamawiającego;
d) szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające ubezpieczeniom obowiązkowym.

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.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 3
Maksymalna liczba: 10
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
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1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w
postępowaniu, w liczbie nie większej niż 10, a jeśli liczba Wykonawców spełniających warunki będzie większa,
wówczas Zamawiający dokona selekcji na podstawie wykazanej przez Wykonawców liczby wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, usług ubezpieczenia, na podstawie zawartych umów, dla podmiotów
realizujących działalność w zakresie komunikacji miejskiej, obejmujących w szczególności ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej, każda z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN.
Weryfikacja nastąpi na podstawie:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem w szczególności ich
przedmiotu oraz dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami
określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) złożonego wraz z wnioskiem zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, sporządzonego
na podstawie załącznika nr 3 do wniosku, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja.
Selekcja będzie polegać na tym, że Zamawiający zaprosi 10 Wykonawców z najwyższymi ocenami punktowymi
wniosków, dokonanymi w następujący sposób: za każdą usługę ponad minimalną wymaganą liczbę (wymagane
minimum 2 usługi), przyznany będzie 1 punkt, to jest trzecia i każda kolejna usługa wzwyż będą punktowane.
2. W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub
równa 10, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Wykonawców, bez przeprowadzania
kwalifikacji punktowej wniosków, z zastrzeżeniem możliwości unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust.
1d Pzp.
3. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktuje się jako wykluczonego z postępowania.

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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin zwiazania ofertą wynosi 60 dni.

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 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej w zakresie nie węższym niż przedmiot zamówienia.
2. Ocena spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, dokonana zostanie na podstawie:
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1) JEDZ, w treści którego, w Części IV: Kryteria kwalifikacji, Sekcji α wymaga się od Wykonawcy złożenia
Ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji, oraz na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp:
2) złożonego wraz z wnioskiem zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie nie
węższym niż przedmiot zamówienia lub (zamiennie) oświadczenia Wykonawcy, że prowadzi on działalność
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z
przytoczeniem podstawy prawnej lub (zamiennie) oświadczenia o notyfikacji właściwego organu kraju siedziby
Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez właściwy polski organ – jeżeli Wykonawca ma
siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów, oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp,
musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niezłożenie wraz z
wnioskiem, a następnie na skutek wezwania dokumentu JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do wniosku,
oraz dokumentów, jakich Zamawiający żąda na potwierdzenie spełniania warunku kompetencyjnego oraz
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, skutkuje wykluczeniem z niniejszego postępowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej 2 usługi ubezpieczenia, na podstawie zawartych umów, dla podmiotów realizujących
działalność w zakresie komunikacji miejskiej, obejmujące w szczególności ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej, każda z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN.
2. Ocena spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dokonana zostanie na
podstawie:
1) JEDZ, w treści którego, w Części IV: Kryteria kwalifikacji, Sekcji α wymaga się od Wykonawcy złożenia
Ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji, oraz na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp:
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem w szczególności ich
przedmiotu oraz dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami
określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
3) złożonego wraz z wnioskiem zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, sporządzonego
na podstawie załącznika nr 3 do wniosku, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja.
3. Zgodnie z art. 22a Pzp., Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do wniosku), jeżeli
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Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, powołuje się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a Pzp,
Zamawiający wymaga podania ich nazwy w oświadczeniu JEDZ, stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniana Wykonawcy przez inne podmioty zdolność techniczna lub zawodowa
pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, oraz bada, czy
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt
1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie
złożonych przez Wykonawcę wraz z wnioskiem JEDZ, według formuły „spełnia – nie spełnia”.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
7. Jeśli zdolność techniczna lub zawodowa podmiotu, o którym mowa w pkt 4 powyżej, nie potwierdza
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeśli wykaże zdolność techniczną
lub zawodową, o których mowa w pkt 4 powyżej.
Cd. poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd. do zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych:
8. Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnienie warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, tj. łącznie mają wykazać, że wykonali, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej 2 usługi ubezpieczenia, na podstawie zawartych umów, dla podmiotów realizujących
działalność w zakresie komunikacji miejskiej, obejmujące w szczególności ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej, każda z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN. Warunek dotyczący kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, oraz brak
podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12–23 i ust. 5 pkt 1) Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niezłożenie wraz z wnioskiem, a następnie na skutek wezwania
dokumentu JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do wniosku, oraz dokumentów, jakich Zamawiający żąda
na potwierdzenie spełniania warunku kompetencyjnego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, skutkuje wykluczeniem z
niniejszego postępowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia
negocjacji ani podziału negocjacji na etapy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia oferty wadium.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Powyższe regulować będą umowy, których projekty stanowić będą załączniki do SIWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zg. z art. 23 ust. 2 Pzp, Wykon. ubiegający się wspól. o udz. zam., zobowiązani są do ustan. Pełnomocnika
do reprezentowania ich w postęp. o udz. zam. albo reprezentowania w postęp. i zawarcia umowy w sprawie
zam. pub. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z wniosk. w oryginale lub w
formie zgodnej z wymaganą we wniosku. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie okreś. postęp. i precyzować
zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykon., którzy wspólnie ubiegają się o zam., a każdy z
tych Wykon. musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z
Wykon. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dopuszcza się złożenie odrębnych pełnomocnictw
wystawionych przez poszczególnych Wykonawców ubiegających się wspólnie o udz. zamów. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Więcej w pkt II wniosku, który zostanie udostępniony na stronie www.mpk.lodz.pl

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz.
2217).

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 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: 15/06/2020

www.mpk.lodz.pl


Dz.U./S S94
14/05/2020
225529-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna 9 / 10

14/05/2020 S94
https://ted.europa.eu/
TED

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

9 / 10

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 06/07/2020

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

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: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
ROK 2023

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Podstawy wykluczenia:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do
Wykluczenia określon. w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp. W celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w art. 24
ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz
z wnioskiem JEDZ, aktualny na dzień składania ofert (zgodnie z III wniosku) stanowiący oświadczenie na
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do grupy kapitałowej wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone na podstawie wzoru
zawartego w zał. do SIWZ wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, chyba że
Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej, wówczas lista ta nie musi być załączona.
3. Na podstawie art.26 ust. 1 Pzp, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany
złożyć na wezwanie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne
na dzień ich złożenia, niżej wymienione oświadczenia i dokumenty, potwierdzające okoliczności wskazane w
złożonym JEDZ:
a) odpis wskazany w paragrafie 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (dalej Rozporz.);
b) informację wskazaną w paragrafie 5 pkt 1 ww. Rozporz. w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Pzp;
c) informację wskazaną w paragrafie 5 pkt 1 ww. Rozporz. w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp;
d) oświadczenie Wykonawcy wskazane w paragrafie 5 pkt 5 ww. Rozporz., sporządzone na podstawie wzoru
zawartego w zał. do SIWZ;
e) oświadczenie Wykonawcy wskazane w paragrafie 5 pkt 6 ww. Rozporządzenia, sporządzone na podstawie
wzoru zawartego w zał. SIWZ.
4. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków wskazanych w art. 24 ust.
1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem art.133 ust. 4 Pzp, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Niezłożenie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających
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się o udzielenie zamówienia skutkuje wykluczeniem z postępowania wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej:
a) w pkt I.3.a powyżej – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) w pkt I.3b i I.3c powyżej-składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty, o których
mowa w pkt lit. a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Więcej o dokumentach – rozdz. VI SIWZ.
III. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
zastosować aukcji elektronicznej, udzielić zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) 134 ust. 6 pkt 3
Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Informacje w tym zakresie znajdują się w rozdz. dziale VI Pzp pt. „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2020
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