
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 

Nr sprawy nadany przez zamawiającego: Ir.271.5.2014 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, województwo: kujawsko-
pomorskie, powiat: aleksandrowski, tel.: 54 272 09 31, faks: 54 272 03 46, 
Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: 
> w sprawach proceduralnych Jan Bąk - Sekretarz Gminy, tel.: 54 272 09 35, Urząd 

Gminy w Zakrzewie, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, pokój nr 5, w godz. 9 0 0 - 140 0, 
> w sprawach merytorycznych Barbara Paszkiewicz, tel.: 56 669 05 74, fax: 56 664 47 

06, Maximus Broker Sp. z o.o. (Broker ubezpieczeniowy Zamawiającego działający 
na podstawie pełnomocnictwa), ul. Szosa Chełmińska 164, 87 - 100 Toruń, w godz. 
8 0 0 - 160 0. 

2. Określenie trybu zamówienia: 
Przetarg nieograniczony. 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: 
www.zakrzewo.com.pl 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji 
o możliwości składania ofert częściowych: 

1) Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności jednostek 
organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Zakrzewo w zakresie: ubezpieczenia 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków, ubezpieczeń komunikacyjnych. (CPV: 66.51.00.00-8). 

2) Ubezpieczenie obejmuje jednostki organizacyjne i instytucje kultury: 
a) Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, 
b) Zespół Szkół w Zakrzewie w skład którego wchodzi: 

- Publiczne Gimnazjum im. Jana Kasprowicza, ul. Leśna 3a, 87 - 707 
Zakrzewo, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie, ul. Osiedlowa 25, 87 - 707 
Zakrzewo, 
- Publiczne Przedszkole "Uśmiech Malucha" w Zakrzewie, ul. Osiedlowa 25, 
87 - 707 Zakrzewo, 

c) Publiczna Szkoła Podstawowa, Sędzin 27, 87 - 706 Sędzin, 
d) Zespół Obsługi Szkół w Zakrzewie, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, 
e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie, ul. Leśna 1, 87 - 707 

Zakrzewo, 
f) Dom Kultury w Zakrzewie, ul. Dworcowa 1,87- 707 Zakrzewo, 

http://www.zakrzewo.com.pl
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g) Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie, ul. Dworcowa 4, 

87 - 707 Zakrzewo. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Termin wykonania zamówienia: 
36 miesięcy. 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: 
- posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U . z 2013 r. poz. 950), tzn. kopia zezwolenia Komisji 
Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie 
przed 1 stycznia 2004 r.) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub 
potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do 
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczął działalność przed 
28.08.1990 r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na 
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie 
uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich 
grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: 

- złoży oświadczenie o spełnianiu, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: 

- złoży oświadczenie o spełnianiu, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: 
- złoży oświadczenie o spełnianiu, 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymienionych w podpunktach 1-4 na 
podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów i wykazów, wymienionych 
w pkt 1.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły „spełnia-nie 
spełnia". Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

8.1 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków opisanych w pkt 7 (art. 22 
ust. 1 ustawy), zamawiający żąda dostarczenia przez wykonawcę, następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 

a) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z art. 
44 ustawy, na druku, który stanowi załącznik nr 1 (oświadczenie wykonawcy/ów nr 
1) do SIWZ, 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
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niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego prze zamawiającego warunku. 

8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy) zamawiający żąda dostarczenia następujących 
dokumentów: 

a) podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, na druku, który 
stanowi załącznik nr 1 (oświadczenie wykonawcy nr 2) do SIWZ, 

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
0 działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2. lit. b - składa dokument lub dokumenty, wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 

8.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia (art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy) zamawiający żąda dostarczenia listy podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, 
albo informacji o tym, że nie należy do ww. grupy kapitałowej, na druku, który stanowi 
załącznik nr 1 (oświadczenie wykonawcy nr 3) do SIWZ. 

8.3. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 Prawa zamówień 
publicznych (dotyczy m.in. spółki cywilnej i tzw. konsorcjum), zobowiązani są, stanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku 
wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z nich musi 
spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy, 
oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 
Przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4. Oświadczenie wspólne o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 składa i podpisuje ustanowiony przez 
Wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub wszyscy Wykonawcy składają i podpisują oświadczenie 
łącznie. Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć odrębnie: 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji. 

9. Informacja na temat wadium: 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium. 
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10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Cena łączna ubezpieczenia - 80 %, 
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20 %. 

11. Miejsce oraz termin składania ofert: 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Zakrzewie, 
ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, w pokoju nr 8, w terminie do dnia 06 października 2014 r. 
do godz. 11:00. 

12. Termin związania ofertą: 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej w tym postępowaniu. 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem 
strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: 
Zmawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów w tym 
postępowaniu. 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja 
elektroniczna: 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznym w tym postępowaniu. 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4,jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 
zamówień. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie 
z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, 
na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, jeżeli zamówienie uzupełniające 
dotyczy ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w zamówieniu podstawowym. 
Zamówienia uzupełniające mogą również dotyczyć przedłużenia terminu realizacji 
zamówienia (okresu ubezpieczenia). 
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do 
zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych 
w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony 
wg systemu pro rata temporis za każdy dzień. 

17. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 
201621 - 2014 w dniu 23 września 2014 r. 

Zakrzewo, 23 września 2014 r. 


