
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.master.tychy.pl/

Tychy: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych z 
możliwością składania ofert częściowych.
Numer ogłoszenia: 192702 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Master" Sp. z o.o. , 
ul. Grota Roweckiego 44, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 032 2198427.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.master.tychy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo Międzygminne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności 
cywilnej oraz pojazdów mechanicznych z możliwością składania ofert częściowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o., z podziałem na 2 części zwane dalej 
PAKIETAMI wyszczególnionymi w poniższej: PAKIET Nr I (część) RYZYKA PODLEGAJĄCE 
UBEZPIECZENIU 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 2. Ubezpieczenia 
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 4. 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Paket Nr 2 (część) 1.Obowiązkowe ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 2.Ubezpieczenie autocasco 
3.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla PAKIETU NR I zawiera załącznik nr 4 i 4 a do SIWZ. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla PAKIETU NR II zawiera załącznik nr 5 i 5a do SIWZ. 
Dodatkowe wymagania dla każdego PAKIETU: Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej 
miejsca świadczenia usługi. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku doubezpieczenia 

nowego majątku takiego jak samochody, maszyny, sprzęt, wyposażenie składowiska, 
wyposażenie biura zarządu, wyposażenia RZO. W przypadku doubezpieczenia będzie miał 
zastosowanie w szczególności w art. 67 ust.1. pkt 6) PZP. Stawka za doubezpieczenie: stawka 
ubezpieczenia w danym pakiecie za cały okres zawartej umowy (zgodna z wybraną ofertą) x 
ilość dni doubezpieczenia / 365 dni Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % 
wartości zamówienia podstawowego.

http://www.master.tychy.pl/


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.51.00-4, 
66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

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

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

• W celu wykazania spełniania w/w warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć: - 
zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w 
zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku.

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 spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć:

• koncesję, zezwolenie lub licencję 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt  2  ustawy,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu 
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

•

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty 2. Oświadczenia 3. Parafowane istotne postanowienia umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.master.tychy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Międzygminne 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER ul. G Roweckiego 44, 
43-100 Tychy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej..



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i 
Energetyki Odnawialnej MASTER ul. G Roweckiego 44, 43-100 Tychy - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) 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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ryzyka podlegające 
ubezpieczeniu: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 2. Ubezpieczenia 
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 4. 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Okres ubezpieczenia: 26.06.2012 - 25.06.2013 
Płatność składki: Składka płatna w czterech ratach w terminach: - I rata płatna do dnia 
10.07.2012, - II rata płatna do dnia 25.09.2012, - III rata płatna do dnia 25.12.2012, - IV rata 
płatna do dnia 25.03.2013.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 
66.51.50.00-3.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.06.2012.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ryzyka podlegające 
ubezpieczeniu: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych. 2. Ubezpieczenie autocasco 3. Ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


