
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego 

Gminy i Miasta Pyzdry 

 

1. Gmina i Miasto Pyzdry 

Ul. Taczanowskiego 1 

62-310 Pyzdry 

Regon: 311019415 

NIP: 789-16-49-986 

 

2. Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 200.000 euro.  
 

3. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.pyzdry.pl/bip/ 

4. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego 

 Gminy i Miasta Pyzdry. Zamówienie obejmuje:  

• usługi ubezpieczenia od ognia - kod CPV 66515100-4 

• usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów - kod CPV 66515400-7 

• usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty - kod CPV 66515000-3 

• usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - kod CPV 66516000-0 

• usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – kod CPV 

66512100-3 

• usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych - kod CPV 66514110-0 

 

Zakres przedmiotu zamówienia, a także szczególne warunki ubezpieczenia wymagane 

przez  Zamawiającego oraz zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie, 

określono w załącznikach 7  - 10 do SIWZ. Wszelkie warunki określone w SIWZ mają 

pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach 

ubezpieczeń. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia 

wynikającymi z ww. postanowień zastosowanie znajdzie rozwiązanie, które będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 

5. Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert częściowych i wariantowych, 

2) zawarcia umowy ramowej, 

3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 



5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski 

 

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 

zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego 

i stanowiących nie więcej niż 20% jego wartości i polegające na powtórzeniu tego 

samego rodzaju usługi, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w trybie z wolnej ręki (zgodnie z 

art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp ) i potwierdzone odrębną umową w przypadku: 

 

a) zakupu nowych składników majątku, 

b) podwyższenia wartości majątku, 

c) wyczerpania limitów odpowiedzialności dla ubezpieczeń zawartych w systemie 

pierwszego ryzyka 

 

7. Termin realizacji zamówienia 
1.  Wymaganym terminem wykonania zamówienia jest okres 36 miesięcy  tj. od dnia 

 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2017 r. 

2. Wykonawca będzie wystawiać polisy na okresy roczne. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wystawić także poświadczenia OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych. 

 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania posiadają uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie 

ubezpieczeń objętych zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o 

działalności ubezpieczeniowej (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 950). 

 

• Wiedza i doświadczenie 
Zamawiający uzna, że warunek  udziału w postepowaniu został spełniony na podstawie 

złożonego oświadczenia za art. 22 ust. 1 ustawy PZP 

• Potencjał techniczny 
Zamawiający uzna, że warunek  udziału w postepowaniu został spełniony na podstawie 

złożonego oświadczenia za art. 22 ust. 1 ustawy PZP 

 

• Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Zamawiający uzna, że warunek  udziału w postepowaniu został spełniony na podstawie 

złożonego oświadczenia za art. 22 ust. 1 ustawy PZP 

 

• Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Zamawiający uzna, że warunek  udziału w postepowaniu został spełniony na podstawie 

złożonego oświadczenia za art. 22 ust. 1 ustawy PZP 

 



9. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

10. Kryteria oceny ofert: 
najniższa cena – 80 % 

Zakres ryzyk podlegających ocenie – 20% 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
Pisemne oferty należy składać lub przesłać na adres Zamawiającego:  

Gmina i Miasto Pyzdry 

ul. Taczanowskiego 1 
62 - 310 Pyzdry, pok. nr 16 
 

Termin składania ofert   -  07.03.2014 r.  do godz. 1100 

 
12. Termin związania z ofertą 

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

 
 


