
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ogłasza przetarg nieograniczony na 

ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie , ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie, tel. 025 7922311, faks 025 

7922311. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.wegrow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o. w Węgrowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest objęcie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ochroną ubezpieczeniową w zakresie: 1)ubezpieczenia mienia od 

ognia i innych ryzyk; 2)ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; 3)ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i 

posiadanym mieniem; 4)ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wspólnot mieszkaniowych; 5)ubezpieczenia komunikacyjnego. Przedmiot zamówienia, w tym 

szczegółowe warunki poszczególnych ubezpieczeń, określony został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Część I załącznika nr 1 obejmuje informacje podstawowe. Część 

II załącznika nr 1 zawiera szczegółowy opis warunków ubezpieczenia mienia tj. budynków komunalnych wykazanych w zał. Nr 2b do SIWZ, budynków i budowli 

wykazanych w zał. Nr 2a do SIWZ, wyposażenia, maszyn i urządzeń wykazanych w zał. Nr 4 do SIWZ, mienia pracowniczego i gotówki w kasie biura od ognia i innych 

zdarzeń losowych oraz obligatoryjne klauzule dodatkowe. Część III załącznika nr 1 zawiera szczegółowy opis warunków ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, 

rabunku oraz wandalizmu. Przedmiotem ubezpieczenia jest gotówka od kradzieży z włamaniem, gotówka od rabunku w lokalu i gotówka podczas transportu. Cześć IV 

załącznika nr 1 zawiera szczegółowy opis warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i prowadzoną działalnością oraz 

obligatoryjne klauzule dodatkowe. Część V załącznika nr 1 zawiera szczegółowy opis warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i 

odpowiedzialności cywilnej wspólnot mieszkaniowych. Budynki zarządzanych i administrowanych wspólnot wykazane są w załączniku nr 2c do SIWZ. Część VI załącznika 

nr 1 zawiera szczegółowy opis warunków ubezpieczenia pojazdów tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie AUTO CASCO, ubezpieczenie następstw 

nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów oraz obligatoryjne klauzule dodatkowe. Część VII załącznika nr 1 zawiera zakres dodatkowy (fakultatywny) ubezpieczenia. 

Część VIII załącznika nr 1 zawiera informacje na temat szkodowości/przebiegu ubezpieczenia PGK z tytułu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz 

ubezpieczeń komunikacyjnych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych posiadał statut, z którego wynika, że 

towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami towarzystwa. Zamawiający będzie traktowany przez takiego Wykonawcę jako osobę nie będącą 

członkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 950). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń 

określonych w przedmiocie zamówienia. Zamawiający określa, iż wynagrodzenie Wykonawcy (składkę) uiszczone zostanie w dwóch równych ratach, na podstawie 

dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, w terminie do: 1) I rata - do 15 stycznia 2015 r.; 2) II rata - do 15 stycznia 2016 r.; przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający oświadcza, iż w czasie trwania niniejszego postępowania oraz w okresie obowiązywania ubezpieczenia korzystał będzie 

z obsługi brokera ubezpieczeniowego, działającego pod firmą JB Broker Jarosław Szkop, z siedzibą w miejscowości Brzozów 1A, 08 - 125 Suchożebry. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia brokera (kurtażu) wg zwyczajowo przyjętych zasad. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.51.00-4, 66.51.50.00-3, 66.51.54.00-7, 66.51.52.00-5, 66.51.60.00-0, 66.51.41.10-0. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. 



 

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

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i   

oświadczenia oraz zawarte w nich informacje. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

              Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i 

oświadczenia oraz zawarte w nich informacje. 

 III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
              Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : spełnia lub nie spełnia, w     oparciu o wymagane dokumenty i 

oświadczenia oraz zawarte w nich informacje. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
              Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i 

oświadczenia oraz zawarte w nich informacje. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

              Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i 

oświadczenia oraz zawarte w nich informacje. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

       lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że    

nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Ogólne Warunki Umów w zakresie ubezpieczeń objętych przedmiotem zamówienia. 

 

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena – 75%,   2 - Akceptacja klauzul dodatkowych – 25% 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk.wegrow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów. 

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów. 

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 


