
  

Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

 
Nr 0051/57/13 od 08.03.2013 roku do 18.03.2013 roku (7dni) 
 

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIUU  
 

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa    
na podstawie w art. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759z późn. zm.) dalej zwaną 
ustawą Pzp 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

„„ Zakup usług ubezpieczeń dla Urzędu Miasta 
Milanówka i jednostek organizacyjnych””   

  
  

OOggłłoosszzeenniiee  uummiieesszzcczzoonnee  ww  BBZZPP  ww  ddnniiuu  0088..0033..22001133  rrookkuu  nnuummeerr    
94364 – 2013 

 
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

  
  

11..  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  
 

Gmina Milanówek  
adres: Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 
tel. (022) 758-30-61, fax. (022) 724 80 39 
 
Milanowskie Centrum Kultury 
ul. Kościelna 3, 05-822 Milanówek 
REGON: 000797990; NIP: 529-108-23-52; 
tel. (022) 758-39-60, e-mail: sekretariat@ckipmilanowek.pl 
 
Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek 
REGON: 000939250; NIP: 529-10-82-300; 
tel./fax. (022) 755-81-13, e-mail: mbp.milanowek@neostrada.pl 
 
zgodnie z art. 16 ust 1 ustawy Pzp. w imieniu i na rzecz Zamawiających występuje Gmina Milanówek,  
upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia jest Burmistrz Miasta 
Milanówka Jerzy Wysocki – Kierownik Zamawiającego. 

 
22..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
22..11.. RRooddzzaajj  zzaammóówwiieenniiaa: usługi 

  
22..22..  OOkkrreeśślleenniiee  pprrzzeeddmmiioottuu::  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług ubezpieczeń mienia, OC 
oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych dla Urzędu Miasta Milanówka i 
jednostek organizacyjnych, jednostek kulturalnych oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej (ZGKiM). 
 
Zakres ubezpieczeń obejmuje: 
- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
- Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży  

z włamaniem i rabunku 
- Ubezpieczenia komunikacyjne, tj. OC/ZK, AC w ruchu i postoju oraz KR bez udziału własnego, 

NNW (kierowcy i pasażerów), Assistance oraz Auto Szyby (szyba czołowa, boczne, tylna) dla 
pojazdów eksploatowanych przez Urząd Miasta Milanówka i podległe jednostki oraz ZGKiM. 
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W Gminie Milanówek i następujących jednostkach organizacyjnych i kulturalnych : 
 

I. Urząd i jednostki organizacyjne 

1. Urząd Miasta Milanówka 
ul. Kościuszki 45 
05-822 Milanówek  

 

2. Zespół Szkół Gminnych nr 1 
ul. Królewska 69 
05-822 Milanówek 

  

3. Zespół Szkół Gminnych nr 3 
ul. Żabie Oczko 1 
05-822 Milanówek 

 

4. Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Literacka 20 
05-822 Milanówek 

 

5. Przedszkole Publiczne nr 1 
ul. Fiderkiewicza 43 
05-822 Milanówek 

 

6. Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Fiderkiewicza 41 
05-822 Milanówek 

 

7. Straż Miejska 
ul. Warszawska 32 
05-822 Milanówek 
 

II. Jednostki kultury 
 

1. Milanowskie Centrum Kultury 
ul. Kościelna 3 
05-822 Milanówek 
 

2. Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Spacerowa 4 
05-822 Milanówek 
 

III. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Spacerowa 4 
05-822 Milanówek 

 
Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części: 
 
część nr I.  
Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych 
dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych  
 
część nr II.  
Zakup usług ubezpieczeń mienia , OC dla Milanowskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Milanówku 
 
część nr III.  
Zakup usług ubezpieczeń mienia , OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych 
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku. 
 
Pełen opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części wraz z szczegółowym zakresem ubezpieczenia  
przedstawiony jest w Opisie przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 1  
 
Szczegółowe wykazy mienia, budynków, sprzętu elektronicznego, pojazdów mechanicznych, itp. 
przedstawione są w oddzielnych załącznikach do SIWZ. 
 
Zawarcie umowy ubezpieczenia zostanie potwierdzone wystawieniem poszczególnych polis 
ubezpieczeniowych dla poszczególnych ubezpieczeń oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej. 
 
Polisy ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego 
od szkód materialnych oraz ubezpieczenia pojazdów mechanicznych OC/ZK/AC/KR/NNW/ 
Assistance/Auto Szyby, będą wystawiane indywidualnie na poszczególne jednostki organizacyjne i 
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podpisywane przez ich kierowników, którzy tym samym będą ubezpieczającym (płatnikiem składki) i 
ubezpieczonym.  
 
Polisy dotyczące ubezpieczeń wspólnych tj. ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych/adaptacyjnych, 
środków obrotowych oraz gotówki i innych wartości pieniężnych od ognia i innych zdarzeń losowych, 
ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie przedmiotów szklanych od 
stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
pracodawcy i dodatkowe ubezpieczenia sprzętu elektronicznego systemem pierwszego ryzyka, będą 
wystawiane indywidualnie na poszczególne jednostki organizacyjne i podpisywane przez ich 
kierowników, którzy tym samym będą ubezpieczającym i płatnikiem składki i ubezpieczonym.  
 
Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Ubezpieczyciel jest zobowiązany do 
wystawienia polis ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni roboczych od otrzymania wniosków. W razie 
niemożliwości wystawienia polis w tym terminie Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wystawienia do 
dnia obowiązywania polis dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych i certyfikatów dla pojazdów z 
początkiem obowiązującego ubezpieczenia oraz noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej 
bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną 
ofertą. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych 
dokumentów ubezpieczeniowych.  
 
Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okresy roczne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń i 
indywidualnie dla każdej jednostki organizacyjnej. 
 
Usługi składające się na przedmiot umowy muszą być wykonane zgodnie  ze SIWZ,  z obowiązującymi 
polskimi normami i przepisami prawa z zachowaniem wymagań obowiązujących przepisów 
branżowych, z zasadami współczesnej wiedzy z zakresu ubezpieczeń, należytą starannością w ich 
wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie 
realizacji usługi. 
 
Zamawiający (Ubezpieczający) podał długości dróg, które mogą ulec zwiększeniu w chwili powstania 
nowych pasów drogowych. Wzrost do 10% ogólnej długości nowopowstałych, modernizowanych ciągów 
jezdnych i pieszych oraz przesunięcie w klasyfikacji dróg do wyższej kategorii, nie stanowi zmian 
rzeczowego zamówienia i nie wpływa na ubezpieczenie. W związku z ustanowieniem spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością GESTUM Broker  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, brokerem 
ubezpieczeniowym Urzędu Miasta Milanówka i podległych jednostek, nadzór nad dostarczeniem polis 
oraz prawidłowym przebiegiem ubezpieczenia w trakcie trwania umowy obejmie w/w Broker.  
 
Broker GESTUM Broker  Sp. z o.o. powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie przygotowania polis 
do odbioru. 
 
22..33..  CCzzyy  pprrzzeewwiidduujjee  ssiięę  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieeńń    uuzzuuppeełłnniiaajjąąccyycchh::  tak  
 

OOkkrreeśślleenniiee  pprrzzeeddmmiioottuu  oorraazz  wwiieellkkoośśćć  lluubb  zzaakkrreess  zzaammóówwiieeńń  uuzzuuppeełłnniiaajjąąccyycchh 
Zamawiający przewiduje udzielenia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 Pzp: W przypadku 
udzielenia, w okresie 2 lat zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót 
budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia 
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie 
podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie 
uzupełniające było przewidziane w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu 
zamówienia w niej określonego. 
W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego, Wykonawca, któremu udzielono zamówienia 
podstawowego, jest zobowiązany do stosowania jednakowych lub bardziej korzystnych warunków 
ubezpieczenia niż w zamówieniu podstawowym 

 
2.4. WWssppóóllnnyy  SSłłoowwnniikk  ZZaammóówwiieeńń:: 
CPV 66510000-8 usługi ubezpieczeniowe, 
          66513200-1 usługi ubezpieczenia Wykonawcy od wszelkiego ryzyka, 
         66514110-0 usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, 
         66515000-3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, 
         66515100-4 usługi ubezpieczenia od ognia, 
         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,  
        66510000-3 usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
        66513000-9 usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka, 
       66515000-3  usługi ubezpieczenia szyb od stłuczenia, 
       66519300-4 usługi dodatkowego ubezpieczenia 
       66512100-3 ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 
    
Kategoria usług 6 Usługi finansowe 
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                           a)  usługi ubezpieczeniowe 

 
  22..55.. CCzzyy  ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  zzłłoożżeenniiaa  ooffeerrttyy  cczzęęśścciioowweejj..  
 
tak, liczba części:3 
 
 22..66.. NNiiee  ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  zzłłoożżeenniiaa  ooffeerrttyy  wwaarriiaannttoowweejj.. 
  
 22..77.. Czas realizacji zamówienia: 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia – zakończenie  31.03.2015 rok 
 
 

33..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  CCHHAARRAAKKTTEERRZZEE  PPRRAAWWNNYYMM,,  EEKKOONNOOMMIICCZZNNYYMM,,  
FFIINNAANNSSOOWWYYMM  II  TTEECCHHNNIICCZZNNYYMM  

 
 33..11.. WWyymmaaggaannee  wwaaddiiuumm:: 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 

33..22. ZZaalliicczzkkii    
  
NNiiee  pprrzzeewwiidduujjee  ssiięę  uuddzziieelleenniiaa  zzaalliicczzeekk  nnaa  ppoocczzeett  wwyykkoonnaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa  
    

33..33..  WWaarruunnkkii  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oorraazz  ooppiiss  ssppoossoobbuu  ddookkoonnyywwaanniiaa  oocceennyy      
                ssppeełłnniieenniiaa  ttyycchh  wwaarruunnkkóóww:: 
 

33..33..11 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   
               jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada zezwolenie na  prowadzenie 
działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r.  
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 11 z 2010r., poz. 66 z późn. zm.) lub dokument 
potwierdzający uzyskanie zezwolenia przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o 
działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r., Nr 11, poz. 62) i utrzymanie jego ważności na 
podstawie powołanych ustaw. 
 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie 
dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  
 

33..44.. iinnffoorrmmaaccjjaa  oo  oośśwwiiaaddcczzeenniiaacchh  lluubb  ddookkuummeennttaacchh,,  jjaakkiiee  mmaajjąą  ddoossttaarrcczzyyćć        
            WWyykkoonnaawwccyy  ww  cceelluu  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  ssppeełłnniiaanniiaa  wwaarruunnkkóóww  uuddzziiaałłuu  ww        

                        ppoossttęęppoowwaanniiuu  oorraazz  nniieeppooddlleeggaanniiaa  wwyykklluucczzeenniiuu  nnaa  ppooddssttaawwiiee  aarrtt..  2244  uusstt..11      
              uussttaawwyy  ::  

  

33..44..11  WW  zzaakkrreessiiee  wwyykkaazzaanniiaa  ssppeełłnniiaanniiaa  pprrzzeezz  wwyykkoonnaawwccęę  wwaarruunnkkóóww,,  oo  kkttóórryycchh        

                  mmoowwaa  ww  aarrtt..    2222  uusstt..  11  uussttaawwyy,,  oopprróócczz  oośśwwiiaaddcczzeenniiaa  oo  ssppeełłnniieenniiuu  wwaarruunnkkóóww      

                uuddzziiaałłuu  ww    ppoossttęęppoowwaanniiuu,,  nnaalleeżżyy  pprrzzeeddłłoożżyyćć::  

  
• koncesję, zezwolenie lub licencję 

 
 

33..44..22  WW  zzaakkrreessiiee  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  nniieeppooddlleeggaanniiaa  wwyykklluucczzeenniiuu  nnaa  ppooddssttaawwiiee  aarrtt..  2244    
                            uusstt..  11  uussttaawwyy,,  nnaalleeżżyy  pprrzzeeddłłoożżyyćć::  
  

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
 

• Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
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pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert,  

 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert  
 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  
 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  
 

 

33..44..33  DDookkuummeennttyy  ppooddmmiioottóóww  zzaaggrraanniicczznnyycchh  
  
JJeeżżeellii  wwyykkoonnaawwccaa  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoozzaa  tteerryyttoorriiuumm  
RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj,,  pprrzzeeddkkłłaaddaa::  
 

33..44..33..11    ddookkuummeenntt  wwyyssttaawwiioonnyy  ww  kkrraajjuu,,  ww  kkttóórryymm  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  
zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoottwwiieerrddzzaajjąąccyy,,  żżee::  
  

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  
 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
 
 

33..44..33..22  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia 
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33..55  IINNFFOORRMMAACCJJAA  OO  DDOOKKUUMMEENNTTAACCHH  PPOOTTWWIIEERRDDZZAAJJĄĄCCYYCCHH,,  ŻŻEE  
OOFFEERROOWWAANNEE  DDOOSSTTAAWWYY,,  UUSSŁŁUUGGII  LLUUBB  RROOBBOOTTYY  BBUUDDOOWWLLAANNEE  
OODDPPOOWWIIAADDAAJJĄĄ  OOKKRREEŚŚLLOONNYYMM  WWYYMMAAGGAANNIIOOMM  

WW  zzaakkrreessiiee  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa,,  żżee  ooffeerroowwaannee  ddoossttaawwyy,,  uussłłuuggii  lluubb  rroobboottyy  bbuuddoowwllaannee  
ooddppoowwiiaaddaajjąą  ookkrreeśślloonnyymm  wwyymmaaggaanniioomm  nnaalleeżżyy  pprrzzeeddłłoożżyyćć::  

  
 

• IInnnnee  ddookkuummeennttyy 
•  

1. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
2. Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
3. Ogólne warunki ubezpieczenia  szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 
4. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i 

posiadanego mienia. 
5. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco. 
6. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
7. Ogólne warunki ubezpieczenia Auto Szyby. 

 

  
33..66      IINNNNEE  DDOOKKUUMMEENNTTYY    

  
    IInnnnee  ddookkuummeennttyy  nniieewwyymmiieenniioonnee  ww  ppkktt..  IIIIII..44))  aallbboo  ww  ppkktt..  IIIIII..55))::  

  
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy, zgodnie z art. 26 ust. 
2d ustawy, Wykonawca powinien dostarczyć niżej wymienione dokumenty: 
 

1. oświadczenia o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 

Wykonawca winien złożyć aktualną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo 
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.  

  

33..77  CCzzyy  ooggrraanniicczzaa  ssiięę  mmoożżlliiwwoośśćć  uubbiieeggaanniiaa  ssiięę  oo  zzaammóówwiieenniiee  ppuubblliicczznnee  ttyyllkkoo  ddllaa  

wwyykkoonnaawwccóóww,,  uu  kkttóórryycchh  ppoonnaadd  5500  %%  pprraaccoowwnniikkóóww  ssttaannoowwiiąą  oossoobbyy  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnee::    
nie 

 
 4.PROCEDURA 

 
  4.1.1. TTrryybb  uuddzziieelleenniiaa  zzaammóówwiieenniiaa::  
 
przetarg nieograniczony 
 
 

 4.2.1. KKrryytteerriiaa  oocceennyy  ooffeerrtt:: 
 
Najniższa cena 

  
44..22..22  CCzzyy  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnaa  bbęęddzziiee  aauukkccjjaa  eelleekkttrroonniicczznnaa::  
 
Nie 

 
  44..33.. zzmmiiaannaa  uummoowwyy   
    

CCzzyy  pprrzzeewwiidduujjee  ssiięę  iissttoottnnee  zzmmiiaannyy  ppoossttaannoowwiieeńń  zzaawwaarrtteejj  uummoowwyy  ww  ssttoossuunnkkuu  ddoo  ttrreeśśccii  ooffeerrttyy,,  

nnaa  ppooddssttaawwiiee  kkttóórreejj  ddookkoonnaannoo  wwyybboorruu  wwyykkoonnaawwccyy::  

 
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących 
przypadkach: 
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• zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania  
do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w 
trakcie wykonywania zamówienia; 

• w danym rodzaju ubezpieczenia mienia systemem sum stałych, objętego zakresem zamówienia, 
nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia;  

• w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, objętego przedmiotem zamówienia, 
nastąpi wzrost lub spadek ilości ubezpieczonych osób, 

• w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej w 
objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka;  

• zmiany dotyczącej terminów płatności, wysokości i liczby rat składki,  
w przypadku braku środków na zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie 
przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia,  
bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty; 

• zmiany wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia, w 
przypadku zmiany wartości majątku; 

• zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w 
przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub 
likwidacji; 

• rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy, w 
przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego 
wcześniej w specyfikacji; 

• korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia  wynikające  
ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 

• zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych; 
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia; 
• w przypadku  sprzedaży bądź rezygnacji z ubezpieczenia  jakiegokolwiek mienia będącego 

przedmiotem ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, Zamawiający otrzyma zwrot 
niewykorzystanej składki. 

• w przypadku zmian prawnych i organizacyjnych Wykonawcy; 
• w przypadku zmian osób reprezentujących Gminę Milanówek; 
• W przypadku zmiany związanej ze zmianami ilościowymi środków trwałych; 
• w przypadku zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT, wartość umowy ulegnie 

odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła. 
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę zawartej umowy Wykonawca zobowiązany 
jest poinformować Zamawiającego pisemnie. 

  
44..44..11..  aaddrreess  ssttrroonnyy  iinntteerrnneettoowweejj,,  nnaa  kkttóórreejj  jjeesstt  ddoossttęęppnnaa    ssppeeccyyffiikkaaccjjaa  iissttoottnnyycchh  
wwaarruunnkkóóww  zzaammóówwiieenniiaa::  
 
www. milanowek.pl.  

    
SSppeeccyyffiikkaaccjjęę  iissttoottnnyycchh  wwaarruunnkkóóww  zzaammóówwiieenniiaa  mmoożżnnaa  uuzzyysskkaaćć  ppoodd  aaddrreesseemm::  
 
na wniosek Zainteresowanego, w referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Milanówka ulica 
Kościuszki 45 w godzinach pracy Urzędu  

 
44..44..44..  TTeerrmmiinn  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt::  

 
Oferty należy składać w punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Milanówku ul. Spacerowa 4, 
bądź wysłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego. 
Termin składania ofert upływa dnia 18.03.2013 roku,  godzina 1215. 

 
44..44..55.. TTeerrmmiinn  zzwwiiąązzaanniiaa  ooffeerrttąą::  

 
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
 

44..44..1177.. czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
 
nie 
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ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKK  II  ––  IINNFFOORRMMAACCJJEE  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  OOFFEERRTT  CCZZĘĘŚŚCCIIOOWWYYCCHH  
  

CCzzęęśśćć  nnrr  11::  NNaazzwwaa::  
  
„Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów 
mechanicznych dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych „ 

11))  kkrróóttkkii  ooppiiss  zzee  wwsskkaazzaanniieemm  wwiieellkkoośśccii  lluubb  zzaakkrreessuu  zzaammóówwiieenniiaa::  
 

- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży  

z włamaniem i rabunku 
- Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
- Ubezpieczenia komunikacyjne, tj. OC/ZK, AC w ruchu i postoju oraz KR bez udziału własnego, 

NNW (kierowcy i pasażerów), Assistance oraz Auto Szyby (szyba czołowa, boczne, tylna) dla 
pojazdów eksploatowanych przez Urząd Miasta Milanówka i podległe jednostki.  
 
 

22))  WWssppóóllnnyy  SSłłoowwnniikk  ZZaammóówwiieenniiaa  ((CCPPVV))::  
  
66510000-8 usługi ubezpieczeniowe, 
66513200-1 usługi ubezpieczenia Wykonawcy od wszelkiego ryzyka, 
66514110-0 usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, 
66515000-3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, 
 66515100-4 usługi ubezpieczenia od ognia, 
 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,  
 66510000-3 usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
 66513000-9 usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 
 66515000-3  usługi ubezpieczenia szyb od stłuczenia, 
 66519300-4 usługi dodatkowego ubezpieczenia 
 66512100-3 ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 

  
33))  CCzzaass  ttrrwwaanniiaa  lluubb  tteerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa::  
  
Zakończenie: 31.03.2015 rok 

  
44))  KKrryytteerriiaa  oocceennyy  ooffeerrtt::  
  
Najniższa cena 

  
CCzzęęśśćć  nnrr  22::  NNaazzwwaa::  

  
„Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC dla Milanowskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Milanówku „ 

11))  kkrróóttkkii  ooppiiss  zzee  wwsskkaazzaanniieemm  wwiieellkkoośśccii  lluubb  zzaakkrreessuu  zzaammóówwiieenniiaa::  
 

- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
- Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 
 

22))  WWssppóóllnnyy  SSłłoowwnniikk  ZZaammóówwiieenniiaa  ((CCPPVV))::  
  
66510000-8 usługi ubezpieczeniowe, 
66513200-1 usługi ubezpieczenia Wykonawcy od wszelkiego ryzyka, 
66515000-3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, 
 66515100-4 usługi ubezpieczenia od ognia, 
 66515400-7 usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, 
 66516000-0 usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
 66516400-4 usługi ubezpieczenia od ogólnej  odpowiedzialności cywilnej,  
 66510000-3 usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
 66513000-9 usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 
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 66515000-3  usługi ubezpieczenia szyb od stłuczenia, 
 66519300-4 usługi dodatkowego ubezpieczenia 
 66512100-3 ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 

  
33))  CCzzaass  ttrrwwaanniiaa  lluubb  tteerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa::  
  
Zakończenie: 31.03.2015 rok 

  
44))  KKrryytteerriiaa  oocceennyy  ooffeerrtt::  
  
Najniższa cena 

  
CCzzęęśśćć  nnrr  33::  NNaazzwwaa::  

  
„Zakup usług ubezpieczeń mienia , OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów 
mechanicznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku „ 

11))  kkrróóttkkii  ooppiiss  zzee  wwsskkaazzaanniieemm  wwiieellkkoośśccii  lluubb  zzaakkrreessuu  zzaammóówwiieenniiaa::  
 

- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i 

rabunku 
- Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Ubezpieczenia komunikacyjne, tj. OC, AC w ruchu i postoju oraz KR bez udziału własnego, NNW 
(kierowcy i pasażerów), Assistance dla pojazdów eksploatowanych przez ZGKiM Milanówek. 

 
 

22))  WWssppóóllnnyy  SSłłoowwnniikk  ZZaammóówwiieenniiaa  ((CCPPVV))::  
  
66510000-8 usługi ubezpieczeniowe, 
66513200-1 usługi ubezpieczenia Wykonawcy od wszelkiego ryzyka, 
66514110-0 usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, 
66515000-3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, 
 66515100-4 usługi ubezpieczenia od ognia, 
 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,  
 66510000-3 usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
 66513000-9 usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 
 66515000-3  usługi ubezpieczenia szyb od stłuczenia, 
 66519300-4 usługi dodatkowego ubezpieczenia 
 66512100-3 ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 

  
33))  CCzzaass  ttrrwwaanniiaa  lluubb  tteerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa::  
  
Zakończenie: 31.03.2015 rok 

  
44))  KKrryytteerriiaa  oocceennyy  ooffeerrtt::  
  
Najniższa cena 

  
 
 
 
 
 

                                          z up. Burmistrza Miasta Milanówka    
                                                 Zastępca Burmistrza Miasta                                   

                                                 -/-                    
                                              Ryszard Malinowski 

 


