
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie                        

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
 

Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów, 
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski, 

tel  77 419-03-59, fax 77 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu  
 

ogłasza  
przetarg nieograniczony na: 

ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów w zakresie: ubezpieczenia mienia  
od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku 

 oraz od kradzieŜy zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia,  

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
(kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe, 

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, 
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków) 
 
 
1.  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu 
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa. 
5. Rodzaj zamówienia: usługi. 
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

  Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
  Usługi ubezpieczeniowe  – 66510000-8. 
  Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty - 66515000-3. 
  Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - 66516000-0. 
  Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków - 66512100-3. 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów 
w zakresie: 
− ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  
− ubezpieczenia mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku oraz od kradzieŜy zwykłej, 
− ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,  
− ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,  
− ubezpieczenia szyb od stłuczenia,  
− ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 
w następujących jednostkach organizacyjnych: 
1. Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, 
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów, 
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie, ul. Kolejowa 1, 46-100 Namysłów, 
4. Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysłowie, Plac Powstańców Śląskich 2, 46-100 Namysłów, 
5. Przedszkole nr 1 z Oddziałem śłobkowym, ul. Partyzantów 2, 46-100 Namysłów, 
6. Przedszkole nr 3 w Namysłowie, ul. Partyzantów 3, 46-100 Namysłów, 
7. Przedszkole nr 4 w Namysłowie, ul. W.S. Reymonta 5B, 46-100 Namysłów, 
8. Przedszkole nr 5 w Namysłowie, ul. Słoneczna 1, 46-100 Namysłów, 
9. Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, ul. Parkowa 3, 46-100 Namysłów, 
10. Przedszkole w Bukowie Śląskiej, Bukowa Śląska 7b, 46-100 Namysłów 
11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich, Smarchowice Wielkie, ul. Brzegowa  
       58 46-100 Namysłów, 
12. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie, ul. Główna 115, 46-134 Głuszyna, 
13. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu, ul. Opolska 68, 46-100 Namysłów, 
14. Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie, ul. Łączańska 1, 46-100 Namysłów, 



15. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie, ul. Reymonta 56, 46-100    
       Namysłów, 
16. Szkoła Podstawowa nr 5 w Namysłowie, ul. Pułaskiego 22, 46-100 Namysłów, 
17. Szkoła Podstawowa w Kamiennej, Kamienna 26, 46-100 Namysłów, 
18. Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie, ul. 3-go Maja 21, 46-100 Namysłów, 
19. Gimnazjum nr 2 w Namysłowie, ul. W.S. Reymonta 5, 46-100 Namysłów, 
20. Gimnazjum w Ligocie KsiąŜęcej, 46-166 Ligota KsiąŜęca 87b, 
21. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie KsiąŜęcej, Ligota KsiąŜęca 87b, 46-100 Namysłów, 
22. Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie ul. Główna 69, 46-100 Namysłów. 
UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 – Program 
Ubezpieczenia. 
UWAGA: Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego – Maximus 

Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieŜącej likwidacji szkód Zamawiającego. 
2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani  

do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 
przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). 

3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych  
w przedmiocie zamówienia. 

7. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 
Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, 
których wartość nie przekroczy 10% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych  
w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w przypadku: nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy 
zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, nabycia składników majątkowych w 
okresie trwania umowy, przedłuŜenia ochrony ubezpieczeniowej o kolejne 3 miesiące w przypadku  
nie wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej na kolejny okres ubezpieczenia. Wykonawca, 
któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania 
w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŜszych niŜ zastosowanych w zamówieniu 
podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata 
temporis za kaŜdy dzień. 

8.   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2013 r.  
11.  Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: 

 11.1  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium. 
 11.2    Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 11.3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 
     Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: 

Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada 
zezwolenie potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku 
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) 
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ 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, z podaniem zakresu i sposobu tego 
udostępniania. Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu warunku, o którym 
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa 



w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający Ŝąda dokumentów wymienionych w punkcie 9 
siwz. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyŜszych warunków oraz przesłanek braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie złoŜonych  
(przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 
9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły „spełnia – nie spełnia”. 

  11.4  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: 

11.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca musi przedłoŜyć: koncesja, zezwolenia lub licencja. 

11.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  
naleŜy przedłoŜyć: 
− oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
− aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 
dla wykonawcy, określonym w pkt 11.4.2.  

11.4.3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony 
 w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

11.5  Inne dokumenty niewymienione w pkt 11: ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są 
przedmiotem zamówienia. 

11.6   Nie ogranicza się moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 
  u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 85 %, zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 15 %. 
Zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. 

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
14. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:  
Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia niŜej wymienionych zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
− zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - w przypadku braku 
środków na zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w 
umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyŜki wysokości składki przy 
rozłoŜeniu jej na raty, 

− zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia  
- w przypadku zmiany wartości majątku,  

− zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej 
- w przypadku przekształcenia, połączenia lub likwidacji. 

15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.bip.namyslow.eu 

16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,                           
budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł). 



17. Termin składania ofert: 12.12.2011 r. do godziny 11:00, miejsce: oferty naleŜy składać w siedzibie 
Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pokój  
Nr 12. 

18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy. 
20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 

internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów: nie dotyczy. 

21. Przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budŜetu 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 dotyczy. 

22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 29.11.2011 r. 
23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: nie dotyczy. 


