
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.pilchowice.pl 

 

Pilchowice: Kompleksowe ubezpieczenia maj ątkowe wraz z 

odpowiedzialno ścią cywiln ą, ubezpieczenia komunikacyjne i 

ubezpieczenie członków ochotniczej stra ży po żarnej  

Numer ogłoszenia: 14224 - 2012; data zamieszczenia:  16.01.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pilchowice , ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 032 

2356521, faks 032 2356938. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.pilchowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Kompleksowe ubezpieczenia 

majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie 

członków ochotniczej straży pożarnej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakres zadania 

obejmuje: kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, 

ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej - trzy 

niezależne 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, 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 Uac Ubezpieczenie Auto Casco, w związku z ruchem i postojem 

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. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

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 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 Auto Casco, w związku z ruchem i 

postojem pojazdów - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i 

pasażerów - Ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej w związku z udziałem w 

działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach - Ubezpieczenie młodzieżowych drużyn pożarniczych 

nie więcej niż 20 % zamówienia podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 

66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.52.00-5, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 

66.51.64.00-4. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  



Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają zezwolenie 

na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydanej przez Komisję Nadzoru 

Finansowego zgodnie z art. 92 lub 107 ustawy z dnia 22.05.2003r. o działalności 

ubezpieczeniowej (t.j.z 2010r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm. Lub ministra właściwego ds. 

instytucji finansowych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28.07.1990r. o działalności 

ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 1996r. Nr 11, poz. 62 z późn. zm,) 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia tego warunku, 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia tego warunku, 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia tego warunku, 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia tego warunku, 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 

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 wyko nawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

� koncesję, zezwolenie lub licencję  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 



� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonaw cy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie terminu jej wykonania, w 

przypadkach: a) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych lub atmosferycznych, b) 

działania siły wyższej, c) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych dla prawidłowego 

wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na 

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.pilchowice.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy 

Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 11. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

23.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. 



nr 4. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 

 


