
Swarzędz: Zadanie I - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz 
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Zadanie II - Ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz
Numer ogłoszenia: 437672 - 2009; data zamieszczenia: 21.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 
12 000, faks (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie I - Ubezpieczenie majątku i 
odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 
Zadanie II - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Swarzędz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dwa 
zadania z zakresu ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z 
jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz z zakresu ubezpieczeń następstw 
nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz. Szacowana 
wielkość zamówienia poniżej progów unijnych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.54.00-7, 66.12.10.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.50.00-
3, 66.51.51.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.64.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 



Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokości 16000.00 zł dla 
zadania I i 700.00 zł dla zadania II

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 2.1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie 
Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a)Posiadają uprawnienia do wykonywania 
przedmiotu zamówienia: - Posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 
zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność 
ubezpieczeniową b)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, c)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. d)Załączą do 
oferty dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3. e)Wyrażą zgodę na warunki Zamawiającego a w 
szczególności na: ratalną płatność składki (kwartalnie), objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia 
we wszystkich lokalizacjach (wyszczególnionego w załącznikach do SIWZ, z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian i/lub korekt aktualizacyjnych, wprowadzonych przez Zamawiającego po 
rozstrzygnięciu przetargu i przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych) oraz całokształtu 
prowadzonej działalności prowadzonej przez jednostki organizacyjne, przyjęcie warunków 
wymaganych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienionych w załącznikach do 
specyfikacji - (dotyczy tylko zadania I) niezmienność stawek rocznych wynikających ze złożonej 
oferty przez cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, 
wystawianie polis na okres krótszy niż 1, uwzględniający posiadane w jednostkach umowy 
ubezpieczenia, z naliczeniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych 
zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy. Zamawiający oceni 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą, 
w skali spełnia - nie spełnia.. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Zamawiający żąda: 
1.Wypełnionego i podpisanego DRUKU OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem - 
ROZDZIAŁ 4); 2.Pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 3.Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo 
zamówień publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1); 4.Upoważnienia do podpisania 
oferty - jeżeli nie wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. II. W celu potwierdzenia, że 
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie 
podlega wykluczeniu, Zamawiający żąda: 1.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo 
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
2.Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu 
podatkowego (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2) 3.Zezwolenie właściwego organu na 
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie 
odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego, ze wykonawca prowadzi 
działalność ubezpieczeniową. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kwestię dokumentów składanych na potwierdzenie w/w 
faktów określa §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (DZ.U Nr. 87,poz. 605 z 2006r. i Dz.U. Nr.188, poz. 1155 z 
2008r.) Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w pkt 2-4, złożyć równoważne 
zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim 



Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa 
w pkt 3 i 4, złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców 
równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania 
środowiskiem..

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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1 - Cena - 70 
• 2 - Klauzule dodatkowe i postanowienia szczególnie preferowane - 30 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 410.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2010 
godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz Kancelaria Urzędu.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy 
Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wielkość zamówienia 
poniżej progów unijnych. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.54.00-7. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36. 
• 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1. Cena - 70 
• 2. Klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane - 30 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Swarzędz.



• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie poniżej progów 
unijnych. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36. 
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


