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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.sobotka.pl

Sobótka: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY
SOBÓTKA z podziałem na następujące części CZĘŚĆ I UBEZPIECZENIE
MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SOBÓTKA CZĘŚĆ II
UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY SOBÓTKA CZĘŚĆ
III UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH SOBÓTKA
Numer ogłoszenia: 41738 - 2016; data zamieszczenia: 24.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka , Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045,
faks 071 3162123.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobotka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
GMINY SOBÓTKA z podziałem na następujące części CZĘŚĆ I UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SOBÓTKA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE POJAZDÓW
MECHANICZNYCH GMINY SOBÓTKA CZĘŚĆ III UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH SOBÓTKA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.Opis przedmiotu zamówienia
3.1.Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sobótka. Przedmiot
zamówienia podlega podziałowi na następujące części 3.1.1.Część I ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności
cywilnej Gminy Sobótka. Zakres ubezpieczenia obejmuje 1.ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2.ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3.ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich
ryzyk, 4.ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 5.ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
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sołtysów. 3.1.2Część II ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sobótka. Zakres ubezpieczenia 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 ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych
Straży Pożarnych w formie imiennej i grupowej drużynowejoraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w formie grupowej drużynowej. 3.2.Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do niniejszej specyfikacji Załącznik nr 1 Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawierający postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części
zamówienia oraz dane do oceny ryzyka Załącznik nr 1aSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający
warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenie
majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sobótka, dotyczący części I zamówienia Załącznik nr 1b Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia
szczególne fakultatywne dla 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 i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Sobótka,
dotyczący części III zamówienia Załącznik nr 1d Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz
mienia deklarowanego do ubezpieczenia, dotyczący części I i II zamówienia Załącznik nr 4 Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul
dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawierający klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I, II i III
zamówienia Załącznik nr 7 Przebieg ubezpieczeń wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy, dotyczący
części I, II i III zamówienia.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
4.5.Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy, stanowiących nie więcej niż 20 procent wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia
uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające
posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie
wydane przez ministra właściwego ds. instytucji finansowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28
lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 11, poz. 62 z późn.
zm.lub organ nadzoru - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. z 2015 r. poz. 1844, na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej lub zaświadczenie wydane przez organ nadzoru albo oświadczenie wykonawcy
potwierdzające, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową tylko w przypadku, jeżeli
wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia na podstawie art. 95 i 97 ustawy z dnia 28 lipca 1990
roku o działalności ubezpieczeniowej.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
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potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
8.3.2.dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
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czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji,
zezwolenia lub licencji, tj. zezwolenie wydane przez ministra właściwego ds. instytucji finansowych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej tekst jednolity Dz. U. z 1996 r.
nr 11, poz. 62 z późn. zm.lub organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. z 2015 r. poz. 1844, na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej lub zaświadczenie wydane przez organ nadzoru albo oświadczenie wykonawcy
potwierdzające, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową tylko w przypadku, jeżeli
wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia na podstawie art. 95 i 97 ustawy z dnia 28 lipca 1990
roku o działalności ubezpieczeniowej.8.11.Zgodnie z §7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wymagane dokumenty i oświadczenia określone w
niniejszej specyfikacji i wymienione w przywołanym Rozporządzeniu mogą mieć formę oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny
być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 8.12. Postanowienia określone w pkt. 8.11. nie dotyczą
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz w art.
44 ustawy, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d
ustawy albo informacji, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, a także załączanych do oferty
pełnomocnictw - dokumenty te należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
8.13. Zamawiający może wymagać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub
będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości. 8.14. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez wykonawcę lub te podmioty. 8.15. W przypadku, gdy oferty oraz dokumentów i oświadczeń
składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z
odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w obrocie prawnym, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do
występowania w imieniu wykonawcy, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 8.16.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składanie wraz z tłumaczeniem na język polski.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
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1 - Cena - 90
2 - klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.sobotka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Sobótka
, Rynek 1, 55-050 Sobótka.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2016
godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Sobótka , Rynek 1, 55-050 Sobótka, pok. nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sobótka.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ubezpieczenia obejmuje
1.ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2.ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3.ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk, 4.ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
5.ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 85
2. klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 15

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sobótka.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 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): 66.51.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
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4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Sobótka.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres ubezpieczenia obejmuje
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych w formie
imiennej i grupowej drużynowej oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w formie grupowej drużynowej..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10
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