
Ogłoszenie nr 500154587-N-2018 z dnia 04-07-2018 r.

Miasto Orzesze: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Miasta Orzesze (Urzędu
Miejskiego Orzesze i jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze) oraz następstw nieszczęśliwych

wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Miasta
Orzesze na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów

stanowiących własność lub użytkowanych przez Miasto Orzesze i jednostki organizacyjne Miasta
Orzesze na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554672-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500107354-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Orzesze, Krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św. Wawrzyńca  21, 43-180  Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
+48323248800, e-mail rzp@orzesze.pl, faks +48323248826.
Adres strony internetowej (url): orzesze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Miasta Orzesze (Urzędu Miejskiego Orzesze i jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze) oraz
następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Miasta Orzesze na okres
od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Miasto Orzesze i
jednostki organizacyjne Miasta Orzesze na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRZP.271.17.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:

1.1 Rodzaj zamówienia: usługa 1.2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności
cywilnej Miasta Orzesze (Urzędu Miejskiego Orzesze i jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków
członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Miasta Orzesze na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 oraz
ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Miasto Orzesze i jednostki organizacyjne Miasta
Orzesze na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.” w podziale na części: 1.2.1 część I Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej
Miasta Orzesze (Urzędu Miejskiego Orzesze i jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze) na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miejskiego Orzesze oraz jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze w zakresie: a.
ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem dewastacji,
wandalizmu, graffiti, c. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk - all risk, d. ubezpieczenie oszklenia, e.
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, f. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
zarządcy nieruchomości. 1.2.2 Część II Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i
młodzieżowych drużyn pożarniczych Miasta Orzesze na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Miasta Orzesze w zakresie: 1. ubezpieczenia
imiennego członków ochotniczych straży pożarnych (OSP), 2. ubezpieczenia bezimiennego członków ochotniczych straży pożarnych (OSP), 3.
ubezpieczenia bezimiennego członków młodzieżowych drużyn pożarniczych (MDP). 1.2.3. Część III Ubezpieczenia komunikacyjne (OC,
auto-casco, NNW, assistance) pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Miasto Orzesze na okres od 01.07.2018 r. do
30.06.2020 r. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, auto-casco, NNW, assistance) pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez
Miasta Orzesze, w zakresie: a. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC i „Zielona Karta”), b. ubezpieczenie pojazdów autocasco (AC+KR) , c. ubezpieczenie
komunikacyjnego assistance (ASS), d. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW). e. ubezpieczenie
szyb samochodowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych części stanowią załączniki nr 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 15 i 16 2. Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 3.Zamawiający przewiduje udzielenie
zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, do 50% zakresu zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tych samych
usług, o których mowa w punkcie 1.2.1 i 1.2.2 oraz 1.2.3 niniejszej SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji z
wybranym wykonawcą. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części. 5. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy:
opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych ponieważ zamówienie nie
jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych nie dotyczą pracowników
zamawiającego, ze względu na brak takich osób. 6. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia tj. czynności związane z wystawianiem umów ubezpieczenia i rozliczaniem płatności. 7.KODY Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV) określające przedmiot zamówienia Cześć nr 1 - 66.51.00.00-8 Usługi ubezpieczeniowe, - 66.51.60.00-0 Usługi ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej, - 66.51.50.00-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, - 66.51.51.00-4 Usługi ubezpieczenia od ognia, -
66.51.52.00-5 Usługi ubezpieczenia własności, - 66.51.53.00-6 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej, - 66.51.54.00-7
Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, Część nr 2 - 66.51.00.00-8 Usługi ubezpieczeniowe - 66.51.21.00-3 Usługi ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków, Część nr 3 - 66.51.00.00-8 Usługi ubezpieczeniowe - 66.51.41.10-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów
mechanicznych, - 66.51.61.00-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, - 66.51.21.00-3 Usługi
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, - 66.51.50.00-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty (w odniesieniu do
ryzyka auto-casco),

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV: 66516000-0, 66515000-3, 66515100-4, 66515200-5, 66515300-6, 66515400-7, 66512100-3, 66515410-0,
66516100-1, 66512100-3, 66515000-3
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Miasta Orzesze (Urzędu
Miejskiego Orzesze i jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze) na okres od 01.07.2018
r. do 30.06.2021 r.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych
straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Miasta Orzesze na okres od
01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 237939
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gdańska 132
Kod pocztowy: 90-520
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 196812
Oferta z najniższą ceną/kosztem 196812
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 255540
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 24120
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gdańska 132
Kod pocztowy: 90-520
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17733.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17733.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22590.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, auto-casco, NNW, assistance) pojazdów
stanowiących własność lub użytkowanych przez Miasto Orzesze

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 62000.00
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Katowicach
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 31
Kod pocztowy: 40-010
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 57386
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57386
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57386
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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