
Wołomin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia 
pojazdów Powiatu Wołomińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi 

Numer ogłoszenia: SPW.272.6.2017; data zamieszczenia: 20 stycznia 2017 r. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 

 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych 
nie 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Starostwo Powiatowe w Wołominie, Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, telefon: 22 787 43 01, 
faks:  22 776 50 93 
 
Adres strony internetowej zamawiającego:  www.powiat-wołominski.pl 
Strona BIP:      http://wolomin.bip.net.pl/ 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:    Administracja samorządowa 
 
I. 4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod 
adresem (URL) 
http://attisbroker.pl/pl/news/c/9/21,0 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
http://attisbroker.pl/pl/news/c/9/21,0 

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia pojazdów Powiatu Wołomińskiego wraz z 
jednostkami organizacyjnymi. 
 
 



II.2) Rodzaj zamówienia: 
usługi 
 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  
Zamówienie podzielone jest na części:  
tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
 
II.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej zamawiającego w zakresie 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z uwzględnieniem ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz 
kradzieży zwykłej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń pojazdów (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia autocasco, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków, kierowców i pasażerów, ubezpieczenie assistance). 
 
II.5) Główny kod CPV:  
1. CPV: 66.51.00.00-8    Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe 

Dodatkowe kody CPV:  
1. CPV: 66.51.41.10-0 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 
2. CPV: 66.51.54.00-7  Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk  
3. CPV: 66.51.60.00-0 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
4. CPV: 66.51.50.00-3 Nazewnictwo wg CPV: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  
5. CPV: 66.51.61.00-1 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od 

odpowiedzialności cywilnej 
6. CPV: 66.51.41.10-0 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (autocasco) 
7. CPV: 66.51.21.00-3 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów 
8. CPV: 66.51.41.10-0 Nazewnictwo wg CPV: ubezpieczenie assistance  

 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 
6 pkt 3 ustawy Pzp: 
nie 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
III. 1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku oczekuje przedstawienia dokumentów potwierdzających 
posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia lub innego równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest 
prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem zamówienia. 
 
III. 1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do 
należytego wykonania zamówienia. 



 
III. 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do 
należytego wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę jakichkolwiek części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i 
podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy PZP 
tak 
 
III.2.2) Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia Wykonawcy, który nie spełnia wymogów określonych w art. 24 ust. 5 ustawy PZP 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt. 1)  
tak 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE 
NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA 
KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie 
 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST.1 PKT. 3 USTAWY PZP: 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru 
określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru 
określonego w załączniku nr 6 do SIWZ,  
2) zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych 
przedmiotem zamówienia, wydanego przez właściwy organ nadzoru bądź – w przypadku rozpoczęcia 
działalności przed 28 sierpnia 1990 r. – zaświadczenia, wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego  
o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, bądź innego dokumentu właściwego 
organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim UE, w którym zakłada ten  ma 
siedzibę, potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie 
wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.  
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI 
nie dotyczy 
 



III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
nie dotyczy 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PKT III.3)  III.6) 
nie 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
 
IV.1) OPIS 
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 
przetarg nieograniczony  
 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
nie 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych 
nie 
 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: 
nie 
 
IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
nie 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców 
nie ograniczona 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców 
nie dotyczy 
Kryteria selekcji wykonawców: 
nie dotyczy 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
nie 



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
 
IV.2.2) Kryteria 
 
Kryteria      Znaczenie 
cena   90 
klauzule fakultatywne  10 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
tak 
 
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

1. zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej 
zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki 
przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy  

2. zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy 
ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia 
składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych  
a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczona zgodnie z określonymi  
w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia  

3. zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w przypadku zmiany sumy 
ubezpieczenia budynków i budowli - w przypadku zmiany rodzaju wartości budynków/budowli (np. z wartości 
księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczna zgodnie z określonymi w specyfikacji 
zapisami klauzuli warunków i taryf  

4. zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku ubezpieczenia pojazdów 
nabywanych przez Zamawiającego jednostki Zamawiającego w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego jednostki Zamawiającego i zmiany 
posiadacza pojazdów w tym okresie, przy czym nowe polisy komunikacyjne będą zawierane na okresy roczne 
zgodnie z wnioskiem Zamawiającego i maksymalnie będzie można zawrzeć w trakcie trwania ww. umowy na 
nowo nabyty pojazd. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o 
udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy to jest 28.02.2019 r. Składka 
będzie rozliczna zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzuli wyrównania okresów ubezpieczenia.  

5. zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej - w przypadku: 
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