
 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów Zamawiającego. 
Numer ogłoszenia w BZP: 355154 - 2016; data zamieszczenia: 30.11.2016 r. 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Złotów,  ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.gminazlotow.pl 

4. Przedmiot zamówienia: 

Część I Zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w 

zakresie:  

- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  

- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,  

- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

- Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Część II Zamówienia obejmuje ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:  

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,  

- Ubezpieczenie autocasco,  

- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,  

- Ubezpieczenie assistance.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Ubezpieczenia, który 

stanowi załącznik do SIWZ.  

Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:  

1. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani 

do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń 

wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1844).  

2. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, 

wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).  

5. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2019r 

7. Warunki udziału w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia: 

7.1 Warunki udziału: 

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

Określenie warunków: Posiadanie zezwolenia na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej. 

2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 

3) Zdolność techniczna lub zawodowa.  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 
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7.2 Podstawy wykluczenia: 

- Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

- Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa 

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). 

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę w stosunku do 

którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.). 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

8.1 Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że 

nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. 

8.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu 

na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.: 

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

8.3 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu 

na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.: 

- Zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym 

mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na 

prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru 

Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli 

rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego 

organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do 

prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych 

przedmiotem zamówienia. 

9. Informacja na temat wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

10. Kryteria  oceny ofert i ich znaczenie: 

Cześć I Zamówienia: 

Cena łączna ubezpieczenia – waga 60% 

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 30% 

Pozostałe kryteria oceny ofert –  waga 10% 

Cześć II Zamówienia: 

Cena łączna ubezpieczenia – waga 60% 

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 40% 

 

 



 

 

11. Termin składania ofert: 15.12.2016 r. do godz. 11:00 
12. Adres na jaki musza zostać wysłane oferty: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 

Złotów. 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

13. Termin związania ofertą: 30 dni 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

17. Informacja czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej 

ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach 

określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w przypadku:  nabycia składników majątkowych 

w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia lub nabycia 

składników majątkowych (w tym pojazdów) w okresie trwania umowy,  przedłużenia 

ochrony ubezpieczeniowej o kolejne 3 miesiące oraz wznowienia polis komunikacyjnych na 

okres kolejnych 12 miesięcy dla pojazdów Zamawiającego, których ubezpieczenie 

rozpoczyna się w dodatkowym 3-miesięcznym okresie ubezpieczenia – w przypadku nie 

wyłonienia Wykonawcy w procedurze przetargowej na kolejny okres ubezpieczenia,  w 

innych przypadkach niewymienionych powyżej, jeżeli zamówienie uzupełniające dotyczy 

ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w zamówieniu podstawowym. Wykonawca, 

któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w 

zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu 

podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro 

rata temporis za każdy dzień. 

18. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 

ustawy Pzp. 

 

 

 


