
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy i Miasta Pyzdry oraz 
ubezpieczenie jachtu żeglugi śródlądowej należącego do Gminy i Miasta Pyzdry  

   

Gmina i Miasto Pyzdry  

Ul. Taczanowskiego 1  

62-310 Pyzdry  

Regon: 311019415  

NIP: 789-16-49-986  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego.  

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.pyzdry.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia.html  

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy i Miasta Pyzdry, obejmuje: 
a.usługi ubezpieczenia od ognia b.usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów c.usługi 
ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty d.usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
e.usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków f.usługi ubezpieczenia 
pojazdów mechanicznych Zakres przedmiotu zamówienia, a także szczególne warunki 
ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego oraz zakres ryzyk dodatkowych 
podlegających ocenie, określono w załącznikach A1-A6 oraz B1-B3.  

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.03.2014.  

WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW   

• Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie 
spełniony, jeżeli: wykonawcy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej lub w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że 
posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisji 



Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych), bądź Ministra Finansów, 
jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r., w zakresie wszystkich 
grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia - zgodnie z Ustawą z dnia 22 
maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2010 r. Nr 11, poz. 
66, z późn. zm.), - wykonawcy mający siedzibę poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, ale w państwie będącym członkiem Unii 
Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie organu nadzoru kraju w którym 
mają siedzibę, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamó-
wienia. 

• Wiedza i doświadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Zamawiający uzna, ze warunek udziału w postępowaniu został spełniony na 
podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

• Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Zamawiający uzna, ze warunek udziału w postępowaniu został spełniony na 
podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

• Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Zamawiający uzna, ze warunek udziału w postępowaniu został spełniony na 
podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

• Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Zamawiający uzna, ze warunek udziału w postępowaniu został spełniony na 
podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

Wadium:  nie dotyczy  

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:  

1. Cena - 80  

2. zakres ryzyk podlegających ocenie - 20  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15.03.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry pok. 
nr 16.  

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30  

Inf. o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy 
ramowej.  



Inf. o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie 
przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  

Inf. o zastosowaniu aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje zastosowania 
aukcji elektronicznej.  

Inf. o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający przewiduje 
udzielenie zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego nie więcej niż 50% jego 
wartości i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju usługi. Zamówienia uzupełniające 
zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp ) i potwierdzone 
odrębna umową w przypadku: a)zakupu nowych składników majątku, b)podwyższenia 
wartości majątku, c)wyczerpania limitów odpowiedzialności dla ubezpieczeń zawartych w 
systemie pierwszego ryzyka.  

SIWZ wraz z załącznikami  

SIWZ wraz z załącznikami (wersja doc.)  

wyjaśnienia do SIWZ cz.1  

Wyjaśnienie do SIWZ c. 2  

wyjaśnienia do SIWZ cz.3  

wykaz budowli  

wyjaśnienia do SIWZ cz. 4  

 


