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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9666-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od ognia
2018/S 006-009666
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Al. Ujazdowskie 9
Warszawa
00-583
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kruczek
Tel.: +48 224371345
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Faks: +48 224371390
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cba.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.cba.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Służba specjalna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Ubezpieczenie majątku CBA.
Numer referencyjny: 36/>pu/2017/JC

II.1.2)

Główny kod CPV
66515100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie majątku Centralnego Biura Antykorupcyjnego tj.
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— ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych,
— sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
— odpowiedzialności cywilnej.
Przedmiot ubezpieczenia obejmuje mienie ruchome (z wyłączeniem środków transportu) i nieruchome,
stanowiące własność Zamawiającego, a także mienie będące w posiadaniu, w pieczy lub oraz pod kontrolą
(w użytkowaniu) Zamawiającego, w przypadku kiedy na Zamawiającym spoczywa obowiązek ubezpieczenia.
Mienie objęte ubezpieczeniem obejmuje budynki, budowle wraz z urządzeniami i instalacjami w nich zawartymi,
lokale, sprzęt elektroniczny, maszyny, urządzenia, aparaty, narzędzia, wyposażenie (w tym meble), rowery,
broń, telefony, laptopy, komputery, nośniki, dane, licencje i oprogramowanie, środki obrotowe, nakłady
inwestycyjne, gotówkę, pozostałe mienie nie ujęte powyżej.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 399 682.95 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie majątku Centralnego Biura Antykorupcyjnego tj.
— ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych,
— sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
— odpowiedzialności cywilnej.
Przedmiot ubezpieczenia obejmuje mienie ruchome (z wyłączeniem środków transportu) i nieruchome,
stanowiące własność Zamawiającego, a także mienie będące w posiadaniu, w pieczy lub oraz pod kontrolą
(w użytkowaniu) Zamawiającego, w przypadku kiedy na Zamawiającym spoczywa obowiązek ubezpieczenia.
Mienie objęte ubezpieczeniem obejmuje budynki, budowle wraz z urządzeniami i instalacjami w nich zawartymi,
lokale, sprzęt elektroniczny, maszyny, urządzenia, aparaty, narzędzia, wyposażenie (w tym meble), rowery,
broń, telefony, laptopy, komputery, nośniki, dane, licencje i oprogramowanie, środki obrotowe, nakłady
inwestycyjne, gotówkę, pozostałe mienie nie ujęte powyżej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: wysokość franszyzy integralnej / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: wyznaczenie dedykowanego likwidatora do obsługi szkód / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: czas likwidacji szkody / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do
35 % wartości przedmiotu zamówienia podstawowego.
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura ograniczona

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 194-398372

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Ubezpieczenie majątku Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
29/12/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
Chmielna 85/87
Warszawa
00-805
Polska
Tel.: +48 222721163
Faks: +48 222720053
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 169 299.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 399 682.95 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Izby
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
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:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której był zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania 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.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Izby
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/01/2018
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