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Rewal: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i działalności Gminy Rewal wraz 
podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi 
Numer ogłoszenia: 470508 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy , ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. 
zachodniopomorskie, tel. 91 38 49 011. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie 
majątku i działalności Gminy Rewal wraz podległymi jednostkami organizacyjnymi i 
pomocniczymi. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowe 
ubezpieczenie majątku i działalności Gminy Rewal wraz podległymi jednostkami 
organizacyjnymi i pomocniczymi z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: 
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal wraz z jednostkami 
organizacyjnymi i pomocniczymi CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Rewal 
wraz z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi CZĘŚĆ III: Ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowych 
drużyn pożarniczych podstawowe i dodatkowe CZEŚĆ IV: Ubezpieczenie CASCO taboru 
kolejowego nadmorskiej kolei wąskotorowej. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do zamówienia 

podstawowego nie więcej niż 50% jego wartości i polegające na powtórzeniu tego 
samego rodzaju usługi. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w trybie z 
wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy) i potwierdzone odrębna umową w 
przypadku: 1. podwyższenia wartości majątku, 2. zakupu nowych składników 
majątku, 3. wyczerpania limitów odpowiedzialności dla ubezpieczeń zawartych w 
systemie pierwszego ryzyka. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8. 
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II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 

II.1.8) 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.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

o Wykonawcy winni posiadać uprawnienia do wykonywania działalności 
ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U. 2003 r. Nr 124 poz. 1151 z poźn. zm.) w zakresie 
nie węższym niż przedmiot zamówienia publicznego 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca na dzień 31.12.2012 r. winien spełnić wymogi ustawy z dnia 22 
maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2003 r. Nr 124 poz. 1151 
z poźn. zm.) w zakresie posiadania : pokrycia marginesu wypłacalności 
środkami własnymi w wysokości co najmniej 100%, pokrycia rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, środków własnych w wysokości co 
najmniej 100% kapitału gwarancyjnego; Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego działający w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 
posiadał w swoim statucie zapis z którego wynika, iż Wykonawca (TUW) 
może ubezpieczać również osoby/instytucje nie będące członkami TUW. 
Zamawiający wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i 
pomocniczymi wymaga, od Wykonawcy działającego w formie TUW, aby w 
swojej ofercie wyraźnie zaznaczył, iż Zamawiający nie będzie traktowany 
przez Wykonawcę (TUW) jako osoba/instytucja będąca członkiem TUW, a co 
za tym idzie Zamawiający nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu 
strat Wykonawcy (TUW) przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 
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44 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 
66 z późn. zm.) ; Sprawozdanie finansowe za rok 2012, w części opisującej 
realizacji ustawowych wskaźników bezpieczeństwa, tj. pokrycia marginesu 
wypłacalności środkami własnymi, pokrycia aktywami rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych oraz środków własnych w wysokości co najmniej 100% 
kapitału gwarancyjnego lub w formie oświadczenia woli osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania 
oświadczenia przez pełnomocnika Wykonawcy. Pełnomocnictwo w formie 
oryginału lub kopii pełnomocnictwa poświadczonej notarialnie. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca: 

• sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o 
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów 
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych 
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie 
dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – za ten okres; 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o 
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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
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płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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; 

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.3) ZMIANA UMOWY  

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 zmiany umowy, która polegać może, w szczególności 
na: 1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizacji i 
ulepszeniu środków trwałych, wdrażaniu nowych inwestycji - w tym przekraczających 
wysokości rozliczane zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia; 2. zmianie wysokości 
sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; 3. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji; 
4. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności; 
5. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian 
ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 6. 
zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://bip.rewal.pl/zamowienia 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie 
zamawiającego, pok nr 5. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  28.11.2013 godzina 11:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pok nr 6 (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 majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal 
wraz z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie 
majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal wraz z jednostkami 
organizacyjnymi i pomocniczymi. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.64.00-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Ubezpieczenia komunikacyjne. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia 
komunikacyjne - ubezpieczenie 25 pojazdów. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.41.10-0. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków 
ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowych drużyn pożarniczych podstawowe i dodatkowe. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie w 
formie bezimiennej - 45 osób, 7 drużyn. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
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CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Ubezpieczenie CASCO taboru kolejowego nadmorskiej kolei 
wąskotorowej. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie 
CASCO taboru kolejowego nadmorskiej kolei wąskotorowej. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 
 
 
 
 
 
Niniejsze ogłoszenie upubliczniono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego 
od dnia 19.11.2013 
 
do dnia ……………. 
 


