
Piotrków Trybunalski, dnia 02.11. 2009 r. 
SPZ.341- 31-8/09 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 
Przetarg nieograniczony 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
www.eib.com.pl 
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA Z 
PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w poniższym 
zakresie: 
(CPV 66515400-7, CPV 66516000-0, CPV 66516100-1, CPV 66514110-0, 
CPV 665112100-3)  
a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 
b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
c) Ubezpieczenia komunikacyjne.  

2. Przez jednostki rozumie się, w szczególności: jednostki budżetowe, zakłady 
budżetowe, gospodarstwa pomocnicze oraz inne jednostki powołane przez 
organy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

3. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za 
pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB SA z siedzibą w Toruniu przy 
ul. Jęczmiennej 21, kod pocztowy 87-100, wpisanego do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000050455. 

4. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym 
wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu ani udostępniane 
osobom trzecim nieuczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to 
konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu  
i przygotowania oferty. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do 
SIWZ.  

 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Termin realizacji zamówienia –  od 01.01.2010 r. do 31.12.2012 r. 
 



 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 21 

lub ze strony internetowej www.eib.com.pl 
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
 
O udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy: 

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. w 
szczególności: 
a) są uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie 

odrębnych przepisów, 
b) prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 

2003 roku  
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151), co 
najmniej  
w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia,  

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: są w stanie zapewnić 
bieżącą obsługę, szybką reakcję w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej 
likwidację oraz dysponują odpowiednim zapleczem personalnym – co najmniej 
jeden likwidator majątkowy i komunikacyjny lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację 
zamówienia,  
tj. w szczególności: 
a) posiadają, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o 

działalności ubezpieczeniowej, na dzień 30.06.2009 roku wskaźnik 
pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 
%, , 

b) posiadają, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o 
działalności ubezpieczeniowej, na dzień 30.06.2009 roku wskaźnik 
pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%. 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. 
zgodnie z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

5. Działając w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych złożą 
oświadczenie, iż Zamawiający nie będzie miał obowiązku złożenia deklaracji 
przystąpienia zobowiązującej do pokrywania straty. 

6. Forma prawna, jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie 
udzielone zamówienie:  

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego 
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z 
art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 



Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu:  

Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i 
dokumenty  
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru np. wypis z Krajowego Rejestru 

Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy 
zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów 
zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi 
działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie 
nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu 
uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność 
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie 
przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli 
wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu 
nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia 
nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego  
do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta 
przez polski organ nadzoru. 
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 1. 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa powyżej w pkt. a), zastępuje się je 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, 
złożonym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu, o 
którym mowa powyżej, w pkt. a. 

c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność przez 
wykonawcę. 

3. Oświadczenie w trybie art. 22 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt Sekcja 
IV SIWZ (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). 

4. Oświadczenie Wykonawcy działającego w formie Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych (dotyczy również Wykonawców, działających w formie 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, składających ofertę w ramach 
Konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.  

 
 
 
 



Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
• przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował 

regułą: „spełnia albo nie spełnia”, 
• niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 

wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. 

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub 
dokumentów zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w 
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego 
uważa się za odrzuconą. 
 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM: 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 12.11. 2009 r. do 
godz. 10:00 w wysokości  7500zł.  

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków Tryb. 

Nr : 05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy 
zamieścić adnotację : „Wadium – przetarg nieograniczony na: „Ubezpieczenie 
mienia oraz odpowiedzialności cywilnej  Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 
a)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

b) gwarancjach bankowych, 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych , 
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275)               
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 
będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na 
koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do 
Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 
przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię.  

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie 
wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form 
jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności 
proceduralnych. 

 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 



 

W ofercie należy podać łączną cenę (za pomocą cyfr oraz słownie) za wykonanie 
całości przedmiotu zamówienia uwzględniając wszelkie koszty, jakie Zamawiający 
poniesie na realizację zamówienia oraz ceny (składki ubezpieczeniowe) cząstkowe 
za poszczególne ubezpieczenia lub ich składniki wchodzące w skład całości 
zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Oferty.  

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się 
następującymi kryteriami oceny ofert: 

PC  Cena (składka ubezpieczeniowa) 75% 

Pw  Zakres ochrony  25% 

 RAZEM 100% 
 

PUNKTACJA OFERT –  

SPOSÓB WYLICZENIA SUMARYCZNEJ LICZBY PRZYZNANYCH PUNKTÓW 
1. W Kryterium Pc oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w 

formularzu  
i obliczane wg poniższego wzoru 

Pc = 100 pkt x ( Cn / Co) x 75%  
Pc – liczba punktów w kryterium I przyznanych rozpatrywanej ofercie 
Cn – najniższa cena zaoferowana w przetargu 

     Co – cena rozpatrywanej oferty 
2. Zakres ochrony 

Przyznane zostaną pomocnicze (w przedziale od 0 do 100) punkty wynikające z 
akceptacji dodatkowych warunków ubezpieczenia w złożonej ofercie.  

(Pw) Punkty za warunki ubezpieczenia zostaną przyznane wg poniższego wzoru: 

Pw = (ilość przyznanych punktów pomocniczych) x 25%  

Punkty wynikające z oceny warunków ubezpieczenia w poszczególnych 
ubezpieczeniach otrzymuje się za: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  
 
 Ilość 

punktów 
KLAUZULA EIB 08 B / KLAUZLA MiniCARGO/ 3
KLAUZULA EIB 16 A /KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH 
PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH / 4
KLAUZULA EIB 19 /KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI/ 7
KLAUZULA EIB 56 /KLAUZULA DOMNIEMANIA ZGODY 
UBEZPIECZYCIELA/ 4
KLAUZULA EIB 61A /KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/ 4
KLAUZULA EIB 71 /KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI 
SZKODY/ 4



KLAUZULA EIB 74 /KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD ODTWORZENIA 
MIENIA/ 7
KLAUZULA EIB 75 /KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/ 7
Zniesienie limitu w KLAUZULI  PRZEPIĘCIOWEJ 7
Zniesienie franszyzy w KLAUZULI SZKÓD MECHANICZNYCH  7
KLAUZULA EIB 62 /KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW 
EKSPLOATACYJNYCH/ 4
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 Ilość 

punktów  
KLAUZULA EIB 31C /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA 
KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA/ 7
KLAUZULA 01A /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ 7
KLAUZULA EIB 42 /KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/ 5
KLAUZULA EIB 71 /KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI 
SZKODY/ 5
 
Ubezpieczenia komunikacyjne  
 Ilość 

punktów 
KLAUZULA EIB 01A /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/  7
KLAUZULA EIB 64 B /KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ 
PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ 6
Wykonawca uzna podane sumy ubezpieczenia za niezmienne w 
okresie ubezpieczenia (tzn. wartość rynkowa pojazdu dla celów 
ubezpieczeniowych jest stała w trakcie trwania umowy i równa 
przyjętej do ubezpieczenia) a także uznaje sumę ubezpieczenia 
podaną przez Ubezpieczającego za odpowiadającą wartości rynkowej 
ubezpieczonego pojazdu i nie będzie podnosił z tego tytułu 
konsekwencji w postaci niedoubezpieczenia. Suma ubezpieczenia 
ustalana będzie przed zawarciem polis dla każdego 
dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia. 
 5
 

Łączna ilość punktów pomocniczych wynikających z oceny warunków ubezpieczenia 
do zdobycia: 100. 

3. ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYZNANA WYKONAWCY 

  PL= Pc + Pw  

  PL – łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie 

Łączna ilość punktów do zdobycia: 100 

Następnie komisja przetargowa zsumuje wszystkie wymienione w pkt. 1, 2 wartości 
przyznane każdemu Wykonawcy.  
 
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę 
punktów dla każdego zadania oddzielnie.  
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 



 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Karola Rudowskiego 10, pok. 317 do 
dnia 12.11. 2009r.  do godz. 10:00  
Otwarcie ofert w dniu 12.11. 2009r. o godz. 11:00 pok. 109 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ: 
 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA   DYNAMICZNEGO SYSTEMU 
ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ 
ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO 
SYSTEMU ZAKUPÓW 
 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ZASTOSOWANIEM AUKCJI 
ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ 
BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Zamówień Publicznych pod nr 381690 - 2009  w dniu  02.11. 2009r.                


