OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA
UMOWY - Usługi
Milanówek: Zamówienie uzupełniające do umowy nr w/163/ORG/163/15
z dnia 25 marca 2015 roku na Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu
Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 52647 - 2016; data zamieszczenia: 12.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, tel.
022 7583061 w. 109, faks 022 7248039 , strona internetowa www.milanowek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do umowy nr
w/163/ORG/163/15 z dnia 25 marca 2015 roku na Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta Milanówka i
jednostek organizacyjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup
usług ubezpieczeń nowego mienia - sprzętu komputerowego zakupionego przez jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej. Zakres ubezpieczeń obejmuje: - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie osób od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia
przedstawia Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1, Wykaz sprzętu - załącznik nr 2. Wystawienie polisy
ubezpieczeniowej przez Towarzystwo, jak również termin płatności składki będzie zgodny z zasadami przyjętymi
w Umowie Generalnej W/163/ORG/163/15 z dnia 25 marca 2015 roku..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7,
66.51.00.00-3, 66.51.30.00-9, 66.51.93.00-4, 66.51.21.00-3.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
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SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
•

1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.

•

2. Uzasadnienie wyboru trybu
Zamówienie udzielone zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług,
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego
samego

rodzaju

zamówień.

Zamówienie

podstawowe

zostało

udzielone

w

trybie

przetargu

nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla
zamówienia podstawowego (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod Nr 32986-2015 z dnia
13.02.2015 r.) i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego - dotyczy zakupu usług
ubezpieczenia dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych. Zamówienie jest udzielane temu
samemu Wykonawcy tj. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul.
Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, któremu zostało udzielone zamówienie podstawowe (data zawarcia
umowy podstawowej: 25.03.2015 r.), w okresie krótszym niż 3 lata od udzielenia tego zamówienia. Zakres
ubezpieczenia objętego zamówieniem uzupełniającym polega na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówienia. W związku z powyższym są spełnione przesłanki udzielenia zamówienia uzupełniającego
dotychczasowemu wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA

I
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ZAMAWIAJĄCY

ZAMIERZA

UDZIELIĆ

ZAMÓWIENIA
•

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ,, ul. Noakowskiego 22, 00-668
Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

.
Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Wiesława Kwiatkowska
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