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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179472-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe
2019/S 075-179472

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

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

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
ul. Jana Brożka 3
Kraków
30-347
Polska
Osoba do kontaktów: Punkt kontaktowy: Paweł Urbańczyk
Tel.:  +48 122691505
E-mail: purbanczyk@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.khk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
ul. Wawrzyńca 13
Kraków
31-060
Polska
Tel.:  +48 122691505
E-mail: purbanczyk@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mpk.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Mejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
ul. Senatorska 1
Kraków
30-106
Polska
E-mail: purbanczyk@khk.krakow.pl 
Kod NUTS: PL428
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Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.mpwik.krakow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplenej S.A. w Krakowie
ul. Jana Pawła II 188
Kraków
30-969
Polska
E-mail: purbanczyk@khk.krakow.pl 
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.mpec.krakow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
www.khk-krakow.logintrade.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.khk-krakow.logintrade.net
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Transport miejski tramwajowy, autobusowy, sektor wodny, transport i dystrybucja energii
cieplnej

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

II.1.1) Nazwa:
Ubezpieczenie Interesów majątkowych Spółek Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie
Numer referencyjny: KHK/ZP/DK/1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
66510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz flot komunikacyjnych KHK S.A., MPK
S.A., MPWiK S.A., MPEC S.A. ma za przedmiot następujące ubezpieczenia:
a) ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych i kradzieży;
b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego
mienia;
d) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń (awarii);
e) ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych;
f) ubezpieczenie flot komunikacyjnych w zakresie AC/OC/NNW/assistance;
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g) ubezpieczenie od żywiołów i uszkodzenia pojazdów szynowych należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego S.A. w Krakowie.
XI. Planowany harmonogram postępowania:
1. Zaproszenie do dialogu - 23.5.2019 r.
2. Dialog - do 2.72019 r.
3. Przekazanie zaproszenie do złożenia oferty - 6.8.2019 r.
4. Złożenie ofert - 5.9.2019 r.

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 oraz odpowiedzialności cywilnej Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
RP

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis Potrzeb i Wymagań dla części 1 zamówienia obejmuje zawarcie:
1. ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych i kradzieży z wyłączeniem mienia ZTPO w systemie wszystkich
ryzyk;
2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
3. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie związaną z
działalnością ZTPO oraz posiadanego mienia.
Szacunkowe sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia mienia wynoszą: 100.000 PLN, dla ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego wynoszą 350.000 PLN, dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1.000.000 PLN
System ubezpieczenia w pełnej wartości odtworzeniowej lub wartości brutto zarówno w stosunku do mienia
podlegającego ubezpieczeniu żywiołowemu, jak i w odniesieniu do sprzętu elektronicznego. Zamawiający
przewiduje zastosowanie franszyzy redukcyjnej.
Planowany harmonogram postępowania:
1. Zaproszenie do dialogu - 23.5.2019 r.
2. Dialog - do 2.7. 2019 r.
3. Przekazanie zaproszenie do złożenia oferty - 6.8.2019 r.
4. Złożenie ofert - 5 9.2019 r
5. Zawarcie umowy po 1.10.2019 r.
6. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej - od 1.1.2020 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Możliwość dwukrotnego wznowienia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

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
Wraz z zaproszeniem do dialogu konkurencyjnego Zamawiający doprecyzuje i przedstawi zaproszonym
Wykonawcom
Opis przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający
Przygotowanie się Wykonawców do udziału w dialogu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie mienia,odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
RP

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis Potrzeb i Wymagań dla części 2 zamówienia obejmuje zawarcie:
1. ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych i kradzieży;
2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego
mienia;
4. ubezpieczenie flot komunikacyjnych w zakresie AC/OC/NNW/assistance.
Szacunkowe sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: 1 300 000 000,00 PLN w
tym limit odpowiedzialności w zakresie pożaru i powodzi dla pojazdów w ruchu; dla ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk: 90 000 000,00 PLN; dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: suma
gwarancyjna 20 000 000,00 PLN w tym z tytułu użytkowania taboru szynowego; ubezpieczenia komunikacyjne
dla autobusów w zakresie OC, NNW, dla pozostałych pojazdów: OC, AC, NNW; aktualna liczba autobusów:
596, planowany wzrost w trakcie trwania umowy ubezpieczenia do 750 szt. (w ciągu 5 lat), aktualna liczba
samochodów osobowych i ciężarowych: 47 szt.; aktualna liczba wagonów tramwajowych: 390 szt. (planowanie
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zmniejszenie z każdym rokiem do 350 szt. w 2024 r.). Przedmiotem dialogu będzie potrzeba Zamawiającego
polegająca na likwidacji szkód osobowych i majątkowych w placówce wykonawcy w Krakowie.
System ubezpieczenia w pełnej wartości odtworzeniowej lub wartości brutto zarówno w stosunku do mienia
podlegającego ubezpieczeniu żywiołowemu, jak i w odniesieniu do sprzętu elektronicznego. Zamawiający
przewiduje zastosowanie franszyzy redukcyjnej.
Planowany harmonogram postępowania:
1. Zaproszenie do dialogu - 23.5.2019 r.
2. Dialog - do 2.7.2019 r.
3. Przekazanie zaproszenie do złożenia oferty - 6.8.2019 r.
4. Złożenie ofert - 5.9.2019 r.
5. Zawarcie umowy po 1.10.2019 r.
6. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej - od 1.1.2020 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Możliwość dwukrotnego wznowienia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

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
Wraz z zaproszeniem do dialogu konkurencyjnego Zamawiający doprecyzuje i przedstawi zaproszonym
Wykonawcom opis przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału
w dialogu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Krakowie
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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RP

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis Potrzeb i Wymagań dla części 3 zamówienia obejmuje zawarcie:
1. ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych i kradzieży;
2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego
mienia;
4. ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń (awarii);
5. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych;
Szacunkowe sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia mienia wynoszą 700.000.000 PLN, dla ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego wynoszą 14.000.000 PLN, dla ubezpieczenia maszyn od awarii wynoszą: 80.000.000
PLN dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 10.000.000 PLN. System ubezpieczenia w pełnej wartości
odtworzeniowej lub wartości brutto zarówno w stosunku do mienia podlegającego ubezpieczeniu żywiołowemu,
ubezpieczeniu maszyn jak i w odniesieniu do sprzętu elektronicznego. Zamawiający przewiduje zastosowanie
franszyzy redukcyjnej.
Planowany harmonogram postępowania:
1. Zaproszenie do dialogu - 23.5.2019 r.
2. Dialog - do 2.7.2019 r.
3. Przekazanie zaproszenie do złożenia oferty - 6.8. 2019 r.
4. Złożenie ofert - 5.9.2019 r.
5. Zawarcie umowy po 1.10.2019 r.
6. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej - od 1.1.2020 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Możliwość dwukrotnego wznowienia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

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
Wraz z zaproszeniem do dialogu konkurencyjnego Zamawiający doprecyzuje i przedstawi zaproszonym
Wykonawcom opis przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału
w dialogu.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w
Krakowie
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
RP

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis Potrzeb i Wymagań dla części 4 zamówienia obejmuje zawarcie:
1. ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych i kradzieży;
2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego
mienia;
Szacunkowe sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia mienia wynoszą 500.000.000 PLN, dla ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego wynoszą 2.000.000 PLN dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 10.000.000
PLN. System ubezpieczenia w pełnej wartości odtworzeniowej lub wartości brutto zarówno w stosunku
do mienia podlegającego ubezpieczeniu żywiołowemu, jak i w odniesieniu do sprzętu elektronicznego.
Zamawiający przewiduje zastosowanie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od ryzyk żywiołowych i
kradzieży oraz Ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
Planowany harmonogram postępowania:
1. Zaproszenie do dialogu - 23.5.2019 r.
2. Dialog - do 2.7.2019 r.
3. Przekazanie zaproszenie do złożenia oferty - 6.8.2019 r.
4. Złożenie ofert - 5.9.2019 r.
5. Zawarcie umowy po 1.10.2019 r.
6. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej - od 26.4.2020 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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

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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Możliwość dwukrotnego wznowienia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

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
Wraz z zaproszeniem do dialogu konkurencyjnego Zamawiający doprecyzuje i przedstawi zaproszonym
Wykonawcom opis przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału
w dialogu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie od żywiołów i uszkodzenia pojazdów szynowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
S.A. w Krakowie
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
RP

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis Potrzeb i Wymagań dla części 5 zamówienia obejmuje zawarcie:
1) ubezpieczenie pojazdów szynowych od uszkodzenia i ryzyk żywiołowych należących do Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie.
Ubezpieczenie obejmuje wybrane pojazdy szynowe od uszkodzeń i ryzyk żywiołowych z franszyzą redukcyjna
w wysokości 100 000,00 PLN; aktualna liczba pojazdów szynowych 110 sztuk: aktualna suma ubezpieczenia to
850.000.000,00 zł, przewidywana liczba zakupu pojazdów szynowych: 123, przewidywana suma ubezpieczenia
kupowanych wagonów 894.210.000,00 PLN (planowane zakupy:50 szt. w 2020 r., 33 szt. w 2022 r., 27 szt. w
2023 r., oraz 13 szt. w 2024 r
System ubezpieczenia w pełnej wartości odtworzeniowej lub wartości brutto
Planowany harmonogram postępowania:
1. Zaproszenie do dialogu - 23.5.2019 r.
2. Dialog - do 2.7.2019 r.
3. Przekazanie zaproszenie do złożenia oferty - 6.8.2019 r.
4. Złożenie ofert - 5.9.2019 r.
5. Zawarcie umowy po 1.10.2019 r.
6. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej - od 1.1.2020 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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
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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:
Możliwość dwukrotnego wznowienia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

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
Wraz z zaproszeniem do dialogu konkurencyjnego Zamawiający doprecyzuje i przedstawi zaproszonym
Wykonawcom opis przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału
w dialogu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie sieci przesyłowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie wraz z jej
urządzeniami i infrastrukturą
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
RP

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis Potrzeb i Wymagań dla części 6 zamówienia obejmuje zawarcie:
1. Ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych.
Szacunkowe sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia mienia wynoszą 997.000.000 PLN, System ubezpieczenia
w pełnej wartości odtworzeniowej lub wartości brutto. Zamawiający przewiduje zastosowanie franszyzy
redukcyjnej.
Planowany harmonogram postępowania:
1. Zaproszenie do dialogu - 23.5.2019 r.
2. Dialog - do 2.7.2019 r.
3. Przekazanie zaproszenie do złożenia oferty - 6.8.2019 r.
4. Złożenie ofert- 5.9.2019 r.
5. Zawarcie umowy po 1.10.2019 r.
6. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej - od 1.1.2020 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 36
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:
Możliwość dwukrotnego wznowienia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

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
Wraz z zaproszeniem do dialogu konkurencyjnego Zamawiający doprecyzuje i przedstawi zaproszonym
Wykonawcom Opis przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do
udziału w dialogu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie ryzyk komunkacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
RP

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis Potrzeb i Wymagań dla części 7 zamówienia obejmuje zawarcie:
1. Ubezpieczenie flot komunikacyjnych w zakresie AC/OC/NNW/assistance.
Szacunkowa liczba pojazdów do ubezpieczenia: 470 sztuk (w tym 350 pojazdów spółki MPWiK S.A. oraz 120
pojazdów spółki MPEC S.A.)
Planowany harmonogram postępowania:
1. Zaproszenie do dialogu - 23.5.2019 r.
2. Dialog - do 2.7.2019 r.
3. Przekazanie zaproszenie do złożenia oferty - 6.8.2019 r.
4. Złożenie ofert - 5.9.2019 r.
5. Zawarcie umowy po 1.10.2019 r.
6. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej - od 1.1.2020 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Możliwość dwukrotnego wznowienia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

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
Wraz z zaproszeniem do dialogu konkurencyjnego Zamawiający doprecyzuje i przedstawi zaproszonym
Wykonawcom opis przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału
w dialogu.

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:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów tj. prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11.9.2015 r.o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2018 r., poz. 999), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem
niniejszego zamówienia tj.
Co najmniej w grupie 8,9,13.Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
– dotyczy Części 01, 03, 04 zamówienia; co najmniej w grupie 1, 3, 8, 9, 10, 13 Działu II Załącznika do
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 02, zamówienia; co najmniej w
grupie 4 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części
05 zamówienia, co najmniej w grupie 8,9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej – dotyczy Części 06, co najmniej w grupie 1,3,10 Działu II Załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – dotyczy Części 07.
W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia składanego przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek musi spełniać każdy z
Wykonawców.
II. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym
z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów
zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w
wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie
organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w
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wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy
prawnej;
2) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,
o którym mowa w pkt 1) powyżej składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru kraju
siedziby Wykonawcy, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia
Nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż
notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.
III. Informacja na temat złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia na
formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia niniejsze warunki udziału w postępowaniu, znajduje się w Sekcji VI. Informacje
Uzupełniające.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
dla części 1 - 500 PLN,
dla części 2 - 200 000 PLN,
dla części 3- 5 000 PLN,
dla części 4- 5 000 PLN,
dla części 5 -70 000 PLN,
dla części 6- 5 000 PLN,
dla części 7 -5 000 PLN
przez Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert. Wymagania dotyczące formy, terminu oraz
sposobu wniesienia wadium zostaną określone w SIWZ.
Wadium może być wniesione wyłącznie w formach określonych w Ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić wspólnego
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust 2 Ustawy Pzp. Jeżeli
oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny

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: tak

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: 13/05/2019
Czas lokalny: 14:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 23/05/2019

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: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2024

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na
podstawie przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz przesłanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp. z zastrzeżeniem art. 133 ust.4 ustawy Pzp
II. Wymagane dokumenty zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy. We tym zakresie Zamawiający odsyła do instrukcji składania wniosków:
https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowienia-publiczne
III. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dołączyć aktualne na
dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(dalej JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy
z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. JEDZ powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
IV. UWAGA: Wniosek należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu (kwalifikowany podpis

https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowienia-publiczne
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elektroniczny). Wniosek powinien zostać sporządzony w języku polskim. Do Wniosku należy dołączyć JEDZ w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
V. Wykonawca składa wniosek wraz z załącznikami przy użyciu Platformy Przetargowej www.khk-
krakow.logintrade.net. korzystając z modułu o nazwie „JEDZ”. Sposób korzystania z Platformy przedstawiony
został w zakładce „Pomoc”, w szczególności w części FAQ, dostępnych po zalogowaniu się do Platformy
Przetargowej www.khk-krakow.logintrade.net
VI. Instrukcja złożenia wniosku w postaci elektronicznej, do której załącznikiem jest:
a) wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz ze oraz
b) edytowalną wersja formularza JEDZ
Znajdują się pod adresem: https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowienia-publiczne
VII. Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego wszystkich wykonawców, którzy złożyli wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają
wykluczeniu
VIII. Następnie Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
IX. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla każdej z części w oparciu o poniższe kryteria oceny
(zgodnie z art. 60c ust.1a ustawy Pzp nie podaje wag kryteriów):
— kryterium 1 – ceny
— kryterium 2 – warunków ubezpieczenia
X. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) wraz z
informacją odnośnie złożenia stosownego oświadczenia, jest dostępna pod adresem: https://khk.krakow.pl/pl/
bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowienia-publiczne
XI. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni
XII. Zamawiający dopuszcza wypełnienie przez Wykonawców tylko ogólnego oświadczenia dotyczącego
wszystkich kryteriów kwalifikacji, o którym mowa w Części IV sekcja alfa JEDZ
XIII. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte i będą wykonywane przez Konsorcjum Brokerów EIB SA oraz
PWS Konstanta SA.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
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