
Gaszowice, 2013-03-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Numer sprawy: GPIZP.271.1.2013
Nazwa zadania:  „Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia 
komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień ( t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 
113, poz. 759 z p. zm.)  Urząd Gminy Gaszowice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego Urząd Gminy Gaszowice
Adres zamawiającego ul. Rydułtowska 2
Kod Miejscowość 44-293 Gaszowice
Telefon: 32 43 27 140
Faks: 32 43 27 141
adres strony internetowej www.gaszowice.pl
adres poczty elektronicznej ug@gaszowice.pl
Godziny urzędowania: Pn. 7.30-16.30, Wt-Czw. 7.30-15.30, Pt 7.30-14.30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  poniżej  progów 
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.gaszowice.pl
  
Specyfikację istotnych  warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego 
(Urząd Gminy Gaszowice). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. 
Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV.  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia,  z  podaniem  informacji  o  możliwości  
składania ofert częściowych:
Przedmiot zamówienia obejmuje trzy części :
Część nr I – Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną 
Uog Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ukd Ubezpieczenie od kradzieży, rabunku i dewastacji,
Ug Ubezpieczenie wartości pieniężnych – w tym gotówki, papierów wartościowych od kradzieży z włamaniem 

i rabunek
Ue Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
Ukz Ubezpieczenie kosztów zabezpieczeń
Usz Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 
Uoc Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Część nr II – Ubezpieczenia komunikacyjne
Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w 

związku z ruchem tych pojazdów 
Unnw Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów 
Część nr III – Ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej 
Uosp Ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej w związku z udziałem w działaniach ratowniczych 

lub ćwiczeniach.
Us Ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej
Umdp Ubezpieczenie młodzieżowych drużyn pożarniczych



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr I – określony został Załączniku Nr 1 do SIWZ.
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II – określony został Załączniku Nr 2 do SIWZ.
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr III – określony został Załączniku Nr 3 do SIWZ.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 
66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzeń lub utraty
66515100-4 Usługi ubezpieczenia od ognia
66515200-5 Usługi ubezpieczenia własności
66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia: 
CZĘŚĆ NR I – Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną 
Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 01.04.2013r. – 31.03.2015r.
Ubezpieczenia od kradzieży, rabunku i dewastacji 01.04.2013r. – 31.03.2015r.
Ubezpieczenie wartości pieniężnych, w tym gotówki 
i papierów wartościowych 01.04.2013r. – 31.03.2015r.
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 01.04.2013r. – 31.03.2015r. 
Ubezpieczenia kosztów naprawy zabezpieczeń 01.04.2013r. – 31.03.2015r.
Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 01.04.2013r. – 31.03.2015r.
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 01.04.2013r. – 31.03.2015r.

CZĘŚĆ NR II: Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych za szkody powstałe w związku 
z ruchem tych pojazdów, 01.04.2013r. – 31.03.2015r.
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
kierowcy i pasażerów 01.04.2013r. – 31.03.2015r.

CZĘŚĆ NR III: Ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej
Ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej w związku z udziałem 
w działaniach ratowniczych 01.04.2013r. – 31.03.2015r.
Ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej 01.04.2013r. – 31.03.2015r.
Ubezpieczenie młodzieżowych drużyn pożarniczych 01.04.2013r. – 31.03.2015r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 
Wykonawca powinien przedstawić dokument pozwalający na prowadzenie działalności.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Wykonawcy,  którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z 



udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę 

w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
5. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
W odniesieniu do pkt 1 ppkt 1 – Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  w szczególności  koncesji, zezwolenia lub licencji;  tj.  zezwolenie na 
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
(Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1151 z późn. zm.).
W odniesieniu do pkt 1   ppkt 2   –Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli 
wykonawca wykaże,  że  wykonał,  a  w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych  również wykonywanych  
głównych  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełnienia  warunku  wiedzy  i  doświadczenia  w  okresie  
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.
w  części  nr  I -  co  najmniej  1  zlecenia  (usługi)  na  kompleksowe  ubezpieczenie  majątkowe  wraz  
z odpowiedzialnością cywilną w zakresie tożsamym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia przez okres 2 
lat,
w  części  nr  II -  co  najmniej  1  zlecenia  (usługi)  na  ubezpieczenia  komunikacyjne
w zakresie tożsamym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia przez okres 2 lat,
w części nr III - co najmniej 1 zlecenia (usługi) na ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej w zakresie 
tożsamym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia przez okres 2 lat

lub  w  części  nr  I  -  co  najmniej  2  zleceń  (usług)  na  kompleksowe  ubezpieczenie  majątkowe  wraz  z 
odpowiedzialnością cywilną w zakresie tożsamym stanowiącym przedmiot zamówienia przez okres 1 roku.
lub  w  części  nr  II  -  co  najmniej  2  zleceń  (usług)  na  ubezpieczenia  komunikacyjne  w  zakresie  tożsamym 
stanowiącym przedmiot zamówienia przez okres 1 roku.
lub w części nr III - co najmniej 2 zleceń ( usług) na ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej w zakresie 
tożsamym stanowiącym przedmiot zamówienia przez okres 1 roku.
W odniesieniu do pkt. 3 ppkt 3 – Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli 
wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym:  do części  nr I -  (co najmniej jednym 
pracownikiem sprzedażowym, uprawnionym do wystawiania polis i co najmniej dwoma pracownikami  w zakresie 
likwidacji  szkód  –  do  ubezpieczeń  majątkowych)  do  części  nr  II -  (  co  najmniej  jednym  pracownikiem 
sprzedażowym, uprawnionym do wystawiania polis i  co najmniej  dwoma pracownikami  w zakresie  likwidacji 
szkód – do ubezpieczeń komunikacyjnych)do części nr III - ( co najmniej jednym pracownikiem sprzedażowym, 
uprawnionym  do  wystawiania  polis  i  co  najmniej  jednym  pracownikami  w  zakresie  likwidacji  szkód  –  do 
ubezpieczeń członków ochotniczej straży pożarnej).

VIII. Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2013-03-20 do godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Gaszowice ul. 
Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice, pokój nr 13.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-03-20, o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego  Urząd Gminy Gaszowice ul. 
Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice, pokój nr 21.
                   
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy



XIV.  Informacje  o  zamiarze  ustanowienia  dynamicznego  systemu  zakupów  wraz  z  adresem  strony 
internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 
wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług - zamówień uzupełniających, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie  uzupełniające  będzie  dotyczyło  przedmiotu  zamówienia  podstawowego  i  polegać  będzie  na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia podstawowego tj.:

 ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, 
 ubezpieczenie od kradzieży, rabunku i dewastacji, 
 ubezpieczenie  wartości  pieniężnych  –  w  tym  gotówki,  papierów  wartościowych  od  kradzieży  

z włamaniem i rabunek, 
 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 
 ubezpieczenie kosztów zabezpieczeń, 
 ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, 
 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
 ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej  posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w 

związku z ruchem tych pojazdów, 
 ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów
 ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub 

ćwiczeniach
 Ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej 
 Ubezpieczenie młodzieżowych drużyn pożarniczych

nie więcej niż 20 % zamówienia podstawowego.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:  36835-2013. 
Data zamieszczenia 2013-03-11.

XVII. Informacja na temat istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy
Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1. W części I Zamówienia strony umowy dopuszczają możliwość zmiany umowy polegającej na obniżeniu ceny 
brutto niniejszej umowy w przypadku zmniejszenia wartości przedmiotu ubezpieczenia.
2.  W części II Zamówienia strony umowy dopuszczają możliwość zmiany umowy polegającej na obniżeniu ceny 
brutto  niniejszej  umowy  w  przypadku  zmniejszenia  wartości  rynkowej  pojazdu  oraz  sprzedaży  lub  likwidacji 
pojazdu. 
3. W części III Zamówienia strony umowy dopuszczają możliwość zmiany umowy polegającej na obniżeniu ceny 
brutto niniejszej umowy w przypadku zmniejszenia ilości osób ubezpieczonych. 


