
Toruń: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW 

KUJAWSKO-POMORSKIEJ SIECI INFORMACYJNEJ SP. Z O.O. W 

TORUNIU 

Numer ogłoszenia: 106070 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. , Szosa Chełmińska 26, 87-

100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 655 0079, faks 56 655 0078. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpsi.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH 

INTERESÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ SIECI INFORMACYJNEJ SP. Z O.O. W TORUNIU. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest ubezpieczenie majątku Kujawsko Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z.o.o. Przedmiot 

zamówienia podlega podziałowi na nw części: 1.1. część I : Ubezpieczenie majątku Kujawsko 

Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z. o.o. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od 

ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) 

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1.2. część II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w . Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta i wykonawcy systemów informatycznych.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 W ZAKRESIE 25 % ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEWGO. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 

66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE ŻĄDA OD WYKONAWCÓW WNIESIENIA 

WADIUM. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności 

ubezpieczeniowej, a w szczególności prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z 

ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 

2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), działają w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa 

ubezpieczeń wzajemnych i posiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie 

działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie 

jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu 

państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot 

zamówienia; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy; w szczególności pod uwagę będą brane oferty wykonawców, którzy: 1) złożą 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 2) potwierdzą brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy w złożonym w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. 3. W przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z wykonawców nie może 

podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 2, każdy z wykonawców musi posiadać 

uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 1.1., 

natomiast łącznie muszą spełniać warunki, o których mowa w pkt 1.2 - 1.4. 4. Ocena 

spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje 

zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI 

niniejszej specyfikacji. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w 

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

należy przedłożyć: 



 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 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, wystawiony nie wcześniej niż 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

oraz żądane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych 

warunków, a także oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania. 2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny 

spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji, zamawiający żąda złożenia 

przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów: 2.1. oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 2.2. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2.3. zezwolenia właściwego organu na 

prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia 

właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą 

przedmiot zamówienia; 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 

zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów: 3.1. 

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 3.2. aktualnego odpisu 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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.2. składa dokument 

wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 4.1. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 4, zastępuje się 

go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.. 4.2. W przypadku 

wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 



przedłożonego dokumentu. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie 

zamówienia, każdy z tych wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w pkt. 2.1. 

2.3, 3.1. i 3.2., a wspólnie - oświadczenie wymienione w pkt 2.2 niniejszego rozdziału. Przepisy pkt 4 - 

4.1. stosuje się odpowiednio. 6. Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej zapisanej stronie) przez wykonawcę. W 

przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny one być opatrzone przez wykonawcę 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 6.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

6.2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 

będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składanie wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykonawca na 

żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, 

nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i 

brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy. 8. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o 

których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 9. Zamawiający wzywa 

także, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

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

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

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

 1 - Cena - 0.8 

 2 - CENA - 0.8 

 3 - KLAUZULE DODATKOWE I INNE POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE FAKULTATYWNE - 0.2 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.kpsi.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kujawsko-

Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń. 

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

13.04.2012 godzina 12:15, miejsce: Kujawsko - Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. ul. Szosa 

Chełmińska 26 87-100 Toruń. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie 


