
Piła: Usługi ubezpiecze ń na Ŝycie - CPV 66511000-5  

Numer ogłoszenia: 319806 - 2011; data zamieszczenia : 05.10.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła, woj. 

wielkopolskie, tel. 067 2120777. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.word.pila.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługi ubezpieczeń na Ŝycie - CPV 

66511000-5. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Grupowe ubezpieczenie 

na Ŝycie pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile oraz członków ich rodzin 

Zamawiający przewiduje koszt ubezpieczenia jednej osoby nie wyŜszy niŜ 69 PLN.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.10.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 



III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o posiada uprawnienie do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot 

zamówienia. Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania 

uprawnień do wykonywania działalności, jeŜeli przedstawi aktualne zezwolenie lub inny 

dokument właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie 

RP we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia (tj. zezwolenie 

na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej określonej w Dziale I ubezpieczenia na 

Ŝycie -załącznik do ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej) 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i 

doświadczenia wówczas, gdy oświadczy, Ŝe wykonał bądź wykonuje co najmniej 3 usługi 

ubezpieczenia na Ŝycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do 

składania ofert, a jeśli okres prowadzonej działalności gospodarczej jest krótszy - w tym 

okresie, odpowiadających przedmiotowi zamówienia co do zakresu i wartości. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 

potencjałem technicznym, gdy oświadczy, Ŝe w przypadku orzekania o wysokości 

trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie badania i wywiadu lekarskiego 

przeprowadzanego przed komisją lekarską (lub przed lekarzem orzecznikiem) 

Wykonawca zapewni placówkę przeprowadzającą niniejsze badania zlokalizowaną w 

mieście Pile. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza orzekanie komisji lekarskiej w trybie 

zaocznym, bez badania lekarskiego na podstawie otrzymanej dokumentacji medycznej, z 

zastrzeŜeniem, Ŝe ewentualna procedura odwoławcza odbywa się obowiązkowo przed 

komisją lekarską. 



• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania osób 

zdolnych do wykonania zamówienia, gdy Wykonawca złoŜy oświadczenie o ich 

posiadaniu. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej 

i finansowej, gdy Wykonawca oświadczy, Ŝe: a) posiada pokrycie marginesu 

wypłacalności środkami własnymi powyŜej 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 

maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz.66 ze zm.) 

oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w 

sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej 

wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz.U. Nr 211, poz. 

2060 ze zm.) - na dzień 31.12 2009 roku. b) posiada kapitały własne w wysokości min. 

40.000.000 PLN na dzień 31.12.2009r. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 

udzielenie zamówienia publicznego, w tym celu powinni ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie w odniesieniu do warunków 

określonych w: - pkt III 3.1 i III.3.5 a - warunki te musi spełnić kaŜdy wykonawca, - 

pozostałe warunki wykonawcy mogą spełnić łącznie. - W odniesieniu do wymagań 

określonych w ustawie, kaŜdy z przedsiębiorców wchodząc w skład konsorcjum musi 

złoŜyć oświadczenie, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1- 8 

ustawy pzp. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• koncesję, zezwolenie lub licencję  



• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na Grupowe ubezpieczenie na Ŝycie 

pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile oraz członków ich rodzin - wzór do 

pobrania na stronie internetowej Zamawiającego Pełnomocnictwo do podpisania wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinno być dołączone do wniosku o ile nie wynika ono z 

przepisów lub innych załączonych dokumentów (np. odpisu z rejestru sądowego).Pełnomocnictwo 

winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg ograniczony. 



IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zost aną zaproszeni do udziału w 

post ępowaniu:  5. 

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do udziału w 

post ępowaniu 

JeŜeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niŜ 5, 

zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu i otrzymają najwyŜsze oceny według następującego sposobu dokonania oceny: a) za 

kaŜde 20% pokrycia marginesu wypłacalności ponad 100% - Zamawiający przyzna 10 pkt, 

maksymalnie 100 pkt, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia margines wypłacalności zostanie obliczony jako suma środków własnych 

konsorcjantów słuŜących do pokrycia marginesu wypłacalności podzielona przez sumę marginesu 

wypłacalności tych konsorcjantów. b) za kaŜde dodatkowe 15.000.000 PLN kapitałów własnych 

ponad kapitały w wysokości 40.000.000 PLN -Zamawiający przyzna 10pkt, maksymalnie 100pkt. W 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kapitał własny 

stanowić będzie sumę kapitałów własnych konsorcjantów. Uwaga! Zamawiający przewiduje wyjątek 

od powyŜszej reguły dotyczącej maksymalnej liczby wykonawców- jeŜeli na ostatnim miejscu ww. 

punktacji znajdzie się równorzędnie więcej niŜ 1 wykonawca z taką samą liczbą punktów, to 

Zamawiający zaprosi do złoŜenia oferty wykonawców uplasowanych na pozycjach poprzedzających 

równorzędnych wykonawców oraz wszystkich wykonawców z miejsca ostatniego. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1 - Cena - 40  

• 2 - klauzule fakultatywne - 30  

• 3 - wysokość świadczeń - 30  

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy, która polegać moŜe, w szczególności na: 

1.Zmianie liczby osób ubezpieczonych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. 2.Korzystnych dla 

Zamawiającego zmianach zakresu ubezpieczenia wynikających ze zmian ogólnych warunków 



ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. 3.Zmianie warunków umowy 

ubezpieczenia wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  nie dotyczy 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  nie dotyczy. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

14.10.2011 godzina 12:30, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile ul. Lotnicza 6, 

64 - 920 Piła Sekretariat - pokój nr 2. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 


