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BZP.271.1.184.2014.AĆ 

PREZYDENT MIASTA RADOMIA 
 

ogłasza przetarg nieograniczony o warto ści nie przekraczaj ącej wyra żonej  
w złotych równowarto ści kwoty 207.000 € na usług ę ubezpieczenia stanowisk 
specjalistycznych w ramach projektu pn. „Bezpłatny Internet dla mieszka ńców 

Radomia zagro żonych wykluczeniem cyfrowym” 
 
Ogłoszenie zamieszczono w dniu 21 lutego 2014r.    
� w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl,  

numer ogłoszenia: 62580 - 2014 
� na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  
� na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Jana Kilińskiego 30, 26–600 Radom 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES  
Nazwa:  Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja 
Kosztowniaka 
Adres pocztowy:  ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie 
Tel.: 048 3620283, 3620284; 
Tel./Fax: 048 3620282, 3620289. 
Adres strony internetowej zamawiaj ącego: http://www.bip.radom.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Przetarg nieograniczony na  
usługę ubezpieczenia stanowisk specjalistycznych w ramach projektu pn. „Bezpłatny Internet dla 
mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia :  
Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia 43 stanowisk specjalistycznych w ramach 
projektu pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. 
Zakres zamówienia – poniżej 207.000 EUR. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV):  
Główny przedmiot: 66.51.00.00-8 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej: Nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej: Nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 
III.2) ZALICZKI  
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 żeli przepisy 
prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tego war unku: 
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie, że Wykonawca posiada zezwolenie na 
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.). 
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Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie 
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt III.4.1.1).  

III. 3.2) Wiedza i do świadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny 
spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA  na podstawie 
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych. 
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny 
spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA  na podstawie 
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych.  
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny 
spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA  na podstawie 
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych.   
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny 
spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA  na podstawie 
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych. 
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia 
w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie 
wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 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 spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu, 
należy przedło żyć: 
1) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 
licencje; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedło żyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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 
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3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 
Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj ący, że:  
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 
1. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej. 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 
1) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika; 
2) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo,  

o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Dokument, z którego będzie wynikać 
zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny  
i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego 
zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w 
tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia, zawierające informacje na temat: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powołuje 
się na zasoby podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie ich nazw 
(firm). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych powyżej, wykonawca jest obowiązany 
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wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 
Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

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:  najniższa cena. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest d ost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.bip.radom.pl   
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem: Gmina Miasta 
Radomia - Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych ul. Jana Kilińskiego 30 (wejście od  
ul. Żeromskiego 53, pokój nr 189  – I piętro) 26-610 Radom, w  godzinach od 7.30 do 15.30 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert : 

Data: 03/03/2014 Godzina: 13:00 
Miejsce: Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana 
Kilińskiego 30, pok. nr 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53, pokój nr 189 – I piętro). 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane z dofinansowania  w ramach projektu „Bezpłatny 
Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VIII Osi 
Priorytetowej Działania 8.3 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia,  
w przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu 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: Tak. 

 


