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Gmina Sobótka: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sobótka wraz

z Jednostkami Organizacyjnymi i instytucjami kultury
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy

niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo

ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
 
Ogłoszenie nr 515908-N-2019 z dnia 2019-02-19 r. 
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Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli

prowadzenie postępowania: INTER BROKER Sp. z o.o., Inter-Broker Sp. z o.o.,

ul. Żeglarska 31, 87-100 Toruń, Oddział we Wrocławiu, ul. Legnicka 57H/21, 54-

203 Wrocław., 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie

krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, krajowy numer identyfikacyjny

93193511200000, ul. Rynek  1 , 55-050  Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo

Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.sobotka.pl 
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Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego

przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny

za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie

zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania

można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

www.bip.sobotka.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

Nie 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji

można uzyskać pod adresem

Nie 
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy

przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Adres: 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można

uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i

innych interesów Gminy Sobótka wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i

instytucjami kultury 

Numer referencyjny: ZP.271.1.2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono

dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można

składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części

lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone

zamówienie jednemu wykonawcy: 

3 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na



19.02.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0c0749f8-b359-4c18-8c02-43058d867fe0

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0c0749f8-b359-4c18-8c02-43058d867fe0 6/32

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem

zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sobótka wraz z

jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia

podzielony został na trzy następujące części: 3.1.1.Część I: ubezpieczenie majątku i

odpowiedzialności cywilnej Gminy Sobótka wraz z jednostkami organizacyjnymi i

instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje: 1)ubezpieczenie mienia

systemem od wszystkich ryzyk, w tym: •od kradzieży z włamaniem i rabunku,

•przedmiotów szklanych od stłuczenia, 2)ubezpieczenie odpowiedzialności

cywilnej, 3)ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

4)ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk 5)ubezpieczenie następstw

nieszczęśliwych wypadków sołtysów. 3.1.2.Część II: ubezpieczenie pojazdów

mechanicznych Gminy Sobótka. Zakres zamówienia obejmuje: 1)obowiązkowe

ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2)ubezpieczenie

pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 3)ubezpieczenie następstw

nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4)bezskładkowe ubezpieczenie

assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 5)bezskładkowe ubezpieczenie OC

posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem

pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących

członkami Unii Europejskiej – tzw. Zielona Karta. 3.1.3 Część III: ubezpieczenie

następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Gminy Sobótka. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw

nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 3.2.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert

częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie albo wybrane części

zamówienia. 3.3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony

ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w

załącznikach nr 1a, 1b i 1c, tj. w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia.
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3.4. W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia

polisy na 12-miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyk

określonych w pkt 3.1.2 i opisanych w załączniku nr 1b do SIWZ obejmuje je

ochroną ubezpieczeniową, tj. wystawia polisy na 12-miesięczne okresy

ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w

okresie wykonywania zamówienia. 3.5.Wykonawca udziela ochrony

ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach

wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą. 3.6.Ogólne i szczególne

warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w

dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk

określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w

SIWZ i w ofercie. 3.7. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca

gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których

udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny

będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności

kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze

Ubezpieczeń Komunikacyjnych (teks jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 473 z późn.

zm. ), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów

ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. 3.8. Postępowanie prowadzone jest przy

udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako

pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej

jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy

zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.

3.8.1.Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości

zwyczajowo stosowanej. 3.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają
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załączniki do niniejszej SIWZ: Załącznik nr 1: „Postanowienia obligatoryjne

dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka”;

Załącznik nr 1a: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki

obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne

fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy

Sobótka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”, dotyczący

części I zamówienia; Załącznik nr 1b: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia

szczególne fakultatywne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Sobótka”,

dotyczący części II zamówienia; Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne

postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia następstw

nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy

Sobótka, dotyczący części III zamówienia; Załącznik nr 4: „Warunki obligatoryjne

– definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych”; Załącznik nr 5:

„Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”; Załącznik nr

7: „Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania,

ustanowione rezerwy)”. 3.10. W załącznikach nr 1a, 1b i 1c oraz nr 1d do niniejszej

SIWZ został przedstawiony majątek i ubezpieczane osoby wg stanu na dzień

12.02.2019 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową

od dnia 13.03.2019 r. mienia i osób wg stanu na dzień 12.03.2019 r., w tym nowo

zakupionego i wcześniej nie wykazanych, wg stawek jednostkowych i składek

zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu

ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów

ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. 

 

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8 
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Dodatkowe kody CPV: 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów –

szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania

umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) 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: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6

pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony

dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia: 2019-03-13   lub zakończenia: 2021-03-12 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-03-13 2021-03-12

 

II.9) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 5.1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać

się Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu; 2)spełniają warunki

warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a)posiadania kompetencji lub

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wynika to

z odrębnych przepisów – Zamawiający w odniesieniu do tego warunku oczekuje

posiadania przez Wykonawcę zezwolenia lub statusu członkowskiego w

określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia

nabywanej przez Zamawiającego usługi ubezpieczeniowej obejmującej

przedmiot zamówienia w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, b)sytuacji

ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie

określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania

zamówienia, c)zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający w

odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności

Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia 5.2.Zgodnie z art. 36b ust. 1

ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez

Wykonawcę firm podwykonawców. 5.3.Zgodnie z art. 36b ust. 1a, wobec

zamówienia na usługi ubezpieczeniowe, które mają być wykonane w miejscu

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda,

aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
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podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te usługi.

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację tych usług. 5.4.Jeżeli

powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 5.4.1.Jeżeli Zamawiający

stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 5.4.2.Powierzenie

wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 5.5.Zgodnie z art.

24 ust. 1 ustawy Pzp (wg aktualnej numeracji nadanej w ustawie obligatoryjnym

przesłankom wykluczenia) z postępowania w sprawie zamówienia publicznego

wyklucza się: 12)wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału

w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert

wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13)wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za

przestępstwo: a)o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–

221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca

1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.7)) lub art. 46 lub art. 48

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), b)o

charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c)skarbowe, d)o którym mowa w art. 9 lub art.

10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
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pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 14) wykonawcę, jeżeli

urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 15) wykonawcę, wobec

którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w

sprawie spłaty tych należności; 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego

działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy

przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału

w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej

„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie

przedstawić wymaganych dokumentów; 17) wykonawcę, który w wyniku

lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 18) wykonawcę,

który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o

udzielenie zamówienia; 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu

postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba

wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej

umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
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wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w

postępowaniu; 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł

porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w

postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać

za pomocą stosownych środków dowodowych; 21) wykonawcę będącego

podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o

zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą

kary (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1541); 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono

tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z

2018 r. poz. 798 z pozn. Zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5.6. Wykluczenie wykonawcy następuje

(z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8 – 10 ustawy Pzp): 1) w przypadkach,

o których mowa w pkt. 5.5 ppkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o

której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w

pkt 5.5 ppkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się

wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w

tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 2) w przypadkach, o

których mowa: a) w pkt 5.5 ppkt 13 lit. d i ppkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o

której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w

pkt 5.5 ppkt 13 lit. d, b) w pkt 5.5 ppkt 15, – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia

odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej

z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
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wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z

podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 3) w przypadkach, o których mowa w

pkt 5.5 ppkt 18 i 20 lub pkt 6.1 ppkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 4) w przypadku, o

którym mowa w pkt 5.5 ppkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) w

przypadku, o którym mowa w pkt 5.5 ppkt 22, jeżeli nie upłynął okres

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 5.7.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o

udzielenie zamówienia. 5.8. W przypadku wspólnego ubiegania się

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia każdy z Wykonawców nie

może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych w ustawie

Pzp, w tym określonych w pkt. 6.1, każdy z Wykonawców musi posiadać

uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów, a wspólnie muszą spełniać warunki udziału w

postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności

technicznej lub zawodowej. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
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zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące

fakultatywne podstawy wykluczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
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7.1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp do oferty Wykonawca dołącza aktualne

na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie określonym we wzorze,

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów

określonych w ustawie Pzp, w tym wskazanych w pkt. 6.1 oraz spełnia warunki

udziału w postępowaniu; 7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1,

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz

brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub oraz brak podstaw

wykluczenia. 7.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie

3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o

której mowa w pkt 5.5 ppkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7.4. W celu

potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o których mowa w art. 22b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający będzie

wymagał, aby Wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, złożył w

określonym w wezwaniu terminie aktualnych na dzień złożenia: a) koncesji,

zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest

wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w

państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, lub b) dokumentu potwierdzającego status
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członkowski Wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest

prawo do świadczenia nabywanej przez Zamawiającego usługi w kraju, w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o ile odnośnej

dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn.

zm.). 7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w

pkt. 7.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma

miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że posiada uprawnienia do

wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 7.6. Zgodnie

z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia

z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy Pzp (pkt 6.1 ppkt 1 SIWZ), Zamawiający będzie żądał złożenia

przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie

wyznaczonym w wezwaniu, aktualnego na dzień złożenia odpisu właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jego złożenia, o ile

odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.

570 z późn. zm.). 7.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona

najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.6,
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składa, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia, o ile

odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 7.8. Jeżeli w kraju, w którym

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.7, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionymi

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia. 7.9. 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 kraju, w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7.10. W przypadku

wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, których oferta

została oceniona najwyżej, każdy z tych Wykonawców jest zobowiązany

przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 7.4, 7.6 i 7.7. 7.11. Dokumenty

wymienione w pkt 7.4 – 7.8 i 7.18 lub oświadczenia wymienione w pkt 7.3 i 7.8,

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
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natomiast oświadczenie z art. 25a ust. 1, o którym mowa w pkt. 7.1, składane

jest w oryginale. 7.12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje

odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega

Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń,

które każdego z nich dotyczą. 7.13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem

następuje następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

7.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie

poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy,

gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi

wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.15. Dokumenty lub oświadczenia

sporządzone w języku obcym są składanie wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.16. W przypadku, gdy Zamawiający pobierze samodzielnie oświadczenia lub

dokumenty w formie elektronicznej z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz

danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia

na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez

Zamawiającego dokumentów. 7.17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w

postępowaniu lub niepodleganie wykluczeniu z postępowania, które znajdują się

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.

1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o

ile są aktualne. 7.18. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu

zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki

certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć
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zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ

lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikująca kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty

stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce dokumentów

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz

niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: 

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem

oferty zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do

udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,

partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
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Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego

systemu zakupów: 
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji

elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z

opisu przedmiotu zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości

postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji

elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani
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do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

CENA 60,00

klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

(przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
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Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego

opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym

muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
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Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w

licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie

minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo

wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli

dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: 

Data: 2019-02-27, godzina: 12:15, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu

składania ofert) 

IV.6.4) 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 
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IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część

nr:
1 Nazwa:

ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy

Sobótka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje: 1)

ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym: • od kradzieży z

włamaniem i rabunku, • przedmiotów szklanych od stłuczenia, 2) ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej, 3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich

ryzyk 4) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk 5) ubezpieczenie

następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów. 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
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4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 2019-03-13
 

data zakończenia: 2021-03-12
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 2 Nazwa: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sobótka.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje: 1)

obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2)

ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 3) ubezpieczenie

następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) bezskładkowe

ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 5) bezskładkowe

ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w

związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty,

a niebędących członkami Unii Europejskiej – tzw. Zielona Karta. 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66514100-7
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

PLN
 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 2019-03-13
 

data zakończenia: 2021-03-12
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

CENA 60,00

KLAUZULE DODATKOWE I INNE POSTANOWIENIA

SZCZEGÓLNE FAKULTATYWNE
40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część

nr:
3 Nazwa:

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków

Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sobótka.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie

następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 3.2.
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Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert

częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie albo wybrane części

zamówienia. 3.3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony

ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w

załącznikach nr 1a, 1b i 1c, tj. w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia. 3.4. W

trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy na 12-

miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyk określonych w pkt

3.1.2 i opisanych w załączniku nr 1b do SIWZ obejmuje je ochroną ubezpieczeniową,

tj. wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa

okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia. 3.5.

Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową

na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą. 3.6. Ogólne i

szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które

wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk

określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w

SIWZ i w ofercie. 3.7. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca

gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których

udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny

będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności

kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń

Komunikacyjnych (teks jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 473 z późn. zm. ), w zakresie,

w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w

SIWZ. 3.8. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego

Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej

brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu

i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy



19.02.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0c0749f8-b359-4c18-8c02-43058d867fe0

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0c0749f8-b359-4c18-8c02-43058d867fe0 32/32

będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej

realizację przez Wykonawcę. 3.8.1.Wykonawca zapłaci brokerowi

ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

pln
 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 2019-03-13
 

data zakończenia: 2021-02-12
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 


