
Ogłoszenie nr 65334 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.  

Kłobuck: „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej 

Gminy Kłobuck na lata 2017-2019” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak  

Numer ogłoszenia: 41324-2017 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 44584-2017, 46732-2017 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłobuck, krajowy numer identyfikacyjny 

15139827300000, ul. ul. 11 Listopada  6, 42100   Kłobuck, państwo Polska, woj. 

śląskie, tel. 343 100 150, faks 343 172 661, e-mail sekretariat@gminaklobuck.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.gminaklobuck.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania 

zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli 

zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie 

informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli 

zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w 

sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=5be47831-be7c-4f78-9ea4-8429385625fb&path=2017%5c04%5c20170413%5c65334_2017.html
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=5be47831-be7c-4f78-9ea4-8429385625fb&path=2017%5c04%5c20170413%5c65334_2017.html
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=5be47831-be7c-4f78-9ea4-8429385625fb&path=2017%5c04%5c20170413%5c65334_2017.html


„Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy 

Kłobuck na lata 2017-2019” 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
IR.271.011.2017.LP 

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:  
: Zamówienie dzieli się na poniższe części: Część I – Ubezpieczenie majątku oraz 

odpowiedzialności cywilnej Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w 

posiadaniu (samoistnym lub zależnym) podmiotów Zamawiającego, biorących 

udział w niniejszym postępowaniu przetargowym w okresie ubezpieczenia (także 

mienie, w którego posiadanie Zamawiający/ Ubezpieczony wejdzie w okresie 

trwania umowy ubezpieczenia) oraz inne mienie według SIWZ. Cześć II – 

Ubezpieczenie NNW członków OSP Przedmiotem ubezpieczenia: są następstwa 

nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych podlegających 

obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie przepisów Ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 178, 

poz. 1380 z późn. zm.). Część III – Ubezpieczenia komunikacyjne Przedmiot 

ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub 

zależnym Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub w posiadanie, których 

Ubezpieczający / Ubezpieczony wejdzie w okresie trwania umowy. Na wniosek 

Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego mogą być ubezpieczone pojazdy użytkowane na 

podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze (w 

takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych przez 

Ubezpieczającego). Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu jest 

załącznikiem (nr 5h) do niniejszej SIWZ. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak  

 

II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8 

Dodatkowe kody CPV:  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1    
NAZWA: Ubezpieczenie majątku oraz 

odpowiedzialności cywilnej 

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/04/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  



Wartość bez VAT102392.00 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert3 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami 

Unii Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o 

udzielenie:  

nie  

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, VIENNA INSURANCE 

GROUP, Oddział w Katowicach,  ,  Ul. Floriana 15,  40-286,  Katowice,  kraj/woj. 

śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI 

ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 102392.00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 94310.16 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 151262.08 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 

podwykonawcy lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 2    
NAZWA: Ubezpieczenie NNW 

członków OSP 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/04/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  



Wartość bez VAT9152.00 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert3 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami 

Unii Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o 

udzielenie:  

nie  

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, VIENNA INSURANCE 

GROUP, Oddział I w Katowicach,  ,  ul. Noakowskiego 22,  40-

008,  Katowice,  kraj/woj. śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI 

ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9152.00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 9152.00 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19000.00 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 

podwykonawcy lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 3    
NAZWA: Ubezpieczenia 

komunikacyjne 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/04/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  



Wartość bez VAT72638.00 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert3 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami 

Unii Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o 

udzielenie:  

nie  

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, VIENNA INSURANCE 

GROUP, Oddział w Katowicach,  ,  Ul. Floriana 15,  40-286,  Katowice,  kraj/woj. 

śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI 

ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 72638.00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 62259.00 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 77249.00 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

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) Uzasadnienia wyboru trybu  



Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, 

dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 

 


