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Szydłowiec, dnia 05 stycznia 2009 roku 

ON-343-1/2009 

ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU 
 

ogłasza przetarg nieograniczony  
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 – Prawo zamówień publicznych 

 
na: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI” 

data zamieszczenia: 05.01.2009 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Nazwa: 
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu  
 
Adres: 
pl. M. Konopnickiej 7 
Miejscowość: Kod pocztowy:   Województwo:  
Szydłowiec   26-500    mazowieckie 
 
Adres strony internetowej zamawiającego:  
www.szydlowiecpowiat.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego sytemu zakupów: 
nie dotyczy 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OPIS 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO 
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI” 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: 
usługi 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Szydłowieckiego 
wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje: 
• ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
• ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
• ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia  
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
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• ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance) 
2. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom wykonania zamówienia. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:  
Załącznik nr 1: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części I zamówienia, zawierający 
warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane  
dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń”,  
Załącznik nr 5 „Warunki wymagane – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych” 
Załącznik nr 6 „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane”,  
Załącznik nr 8 „Wykaz pojazdów”,  
Załącznik nr 9 „Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych w jednostkach oraz 
informacje o budynkach”, 
Załącznik Nr 10 „Wykaz dróg”, 
Załącznik Nr 11 – „Szkodowość”

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66515100-4 (usługi ubezpieczenia od ognia), 
66515400-7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), 66515000-3 (usługi ubezpieczenia  
od uszkodzenia lub utraty), 66516400-4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), 
66516000-0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), 66516100-1 (usługi ubezpieczenia pojazdów 
mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), 66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 
66512100-3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków). 
Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6. 
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: 
Nie. 
 
II.1.6) 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.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
 
Informacja na temat wadium:  
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
1.2. prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), działają w formie Spółki Akcyjnej albo 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie właściwego organu  
na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest 
wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że
wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia. 
2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia” wymagany warunek w oparciu o 
informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale  
VI specyfikacji. 
3. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych o wykluczeniu wykonawców z postępowania  
o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ustawy, stosuje się odpowiednio. 
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika  
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z nich  
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy oraz musi spełniać warunki udziału, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy i pkt 1.2 niniejszego rozdziału, a także muszą spełniać łącznie 
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-3 ustawy. 
4.2. .Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w rozdziale V specyfikacji wykonawca 
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą nw. oświadczenie i dokumenty: 
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
1.3. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot 
zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie 
właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot 
zamówienia. 
1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie  zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, 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 ofert. 
1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, 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 ofert, 
1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 4 – 8 
oraz pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych wykonawców 
jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w pkt. 1.1., 1.2., 1.3. niniejszego rozdziału. 
3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
3.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2. powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 
3.2. Dokument, o których mowa w punkcie 3.1. w podpunktach a) i b), powinien być wystawiony  
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
3.3.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których punkcie 3.1., zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3.2. stosuje się odpowiednio. 
4. Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę (na każdej stronie dokumentu kilkustronicowego). 
4.1. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
4.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 
przetarg nieograniczony. 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
Cena        - 80% 
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane - 20 % 
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: 
Nie 
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.szydlowiecpowiat.pl 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, pokój numer 7. 
 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
Data: 15.01.2009  Godzina 11:45,  
Miejsce:  
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec 
 
IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 
 
Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień
Publicznych w dniu 05 stycznia 2009 roku. 


