
 

Numer sprawy: BUM.2.2/2020 

Ogłoszenie nr 763019-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.  

Miasto Międzyrzec Podlaski: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej 

Międzyrzec Podlaski wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz 

jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Tak  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: „M.A.K. Ubezpieczenia” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, kod 02-672 

Warszawa, ul. Domaniewska 39  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane 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: Miasto Międzyrzec Podlaski, krajowy numer identyfikacyjny 

52557600000000, ul. ul. Pocztowa  8 , 21-560  Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie, państwo 

Polska, tel. 83 372 62 11, e-mail wrg@miedzyrzec.pl, faks 83 372 62 28.  

Adres strony internetowej (URL): https://www.miedzyrzec.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Tak  

https://makubezpieczenia.pl/przetargi-biezace/  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

https://makubezpieczenia.pl/przetargi-biezace/  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 



23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) 

lub złożyć osobiście bądź za pośrednictwem posłańca  

Adres:  

Warszawa przy ul. Domaniewskiej 39, kod 02-672  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Ubezpieczenie majątku i innych 

interesów Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski wraz z jednostkami organizacyjnymi i 

instytucjami kultury oraz jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej”  

Numer referencyjny: BUM.2.2/2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) 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: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i 

innych interesów Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski wraz z jednostkami organizacyjnymi 

i instytucjami kultury. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy (3) Części: 

2.1.Część 1 zamówienia pn.: „Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, 

odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków” 2.2.Część 2 

zamówienia pn.: „Ubezpieczenia komunikacyjne” 2.3.Część 3 zamówienia pn.: 

„Ubezpieczenie instalacji typu Odnawialne Źródła Energii”.  

 

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8  

Dodatkowe kody CPV:  

 



 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia: 01.01.2021   lub zakończenia: 31.12.2022  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie właściwego organu 

nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (j.t Dz.U. 2020r. poz. 895 z późn.zm.) w zakresie nie mniejszym niż to 

wynika z przedmiotu zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające prawo prowadzenia 

działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 



 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

stanowi Dodatek nr 2 do SIWZ, Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a 

ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania 

warunków udziału w postępowaniu stanowi Dodatek nr 3 do SIWZ.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - w odniesieniu do Części 1, Części 2, Części 3. 

Złożenie więcej niż jednej oferty w odniesieniu do danej Części spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 2. Treść oferty musi być zgodna z treścią 

SIWZ. 3. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny - na 

maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 4. Ofertę należy 

sporządzić na Formularzu Oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego 

odpowiednio Dodatek nr 1a do SIWZ - w odniesieniu do Części 1, Dodatek nr 1b do SIWZ - 

w odniesieniu do Części 2, Dodatek nr 1c do SIWZ – w odniesieniu do Części 3. Ofertę 

należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Oferta wraz ze wszystkimi 

załącznikami stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w 

sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, bindowane itp.). 

6. Oferta musi zostać napisana w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z 



tłumaczeniem na język polski. 7. Zaleca się, aby każda zapisana strona/kartka oferty była 

ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta była trwale spięta (np. zbindowana, zszyta, 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację). Należy wykazać łączną liczbę stron /kartek 

oferty, załączniki do oferty stanowią jej integralną część. 8. Oferta oraz załączniki muszą być 

podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i 

zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, z zastrzeżeniem pkt 10 

poniżej. 9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów lub kopii oświadczeń 

składanych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 

w postępowaniu winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. 

wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z 

oryginałem). 10. W przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z 

oryginałem kopii dokumentów lub kopii oświadczeń składanych na potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu przez osobę/osoby 

niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (Załącznik nr 4 do Oferty). Pełnomocnictwo 

powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z 

oryginałem kopii. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 12. Każda zapisana strona powinna być parafowana przez 

osobę/y podpisującą/e ofertę. 13. Każda ewentualna poprawka lub zmiana (również przy 

użyciu korektora) w ofercie powinna być parafowana własnoręcznie przez osobę/y 

podpisującą/e ofertę. 14. Dodatki stanowią integralną część SIWZ i wymagań związanych z 

realizacją przedmiotu zamówienia. Prowadzący postępowanie udostępnia niektóre Dodatki do 

SIWZ w wersji edytowalnej w formacie pliku z rozszerzeniem – np. .doc, .docx, .odt, .xls, 

xlsx, oraz identycznej wersji w formacie .pdf. W przypadku jakichkolwiek sporów 

dotyczących treści właściwej wersji, Wykonawca powinien przyjąć, że wiążącą w niniejszym 

postępowaniu jest wersja w formacie .pdf. Wykonawca może skorzystać z danych zapisanych 

w formacie – np. .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, ale wymaganym jest sprawdzenie 

przygotowanej przez wykonawcę informacji, oferty czy innego dokumentu z wersją 

obowiązująca w formacie .pdf 15. Na potrzeby oceny, oferta odnosząca się do danej Części, 

musi zawierać: 15.1. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru 

stanowiącego odpowiednio Dodatek nr 1a do SIWZ – w odniesieniu do Części 1, Dodatek 1b 

do SIWZ – w odniesieniu do Części 2, Dodatek nr 1c do SIWZ – w odniesieniu do Części 3, 

15.2. Oświadczenia sporządzone i wypełnione według wzorów, stanowiących Dodatek nr 2 

do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty) oraz Dodatek nr 3 do SIWZ (Załącznik nr 2 do Oferty); 

15.3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) – Załącznik nr 4 do Oferty, 15.4. Spis wszystkich 

załączonych dokumentów – zalecane, lecz nie wymagane. 16. Wykonawca ponosi wszelkie 

koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 17. Ofertę należy złożyć w 

zaklejonym, nieprzeźroczystym, nienaruszonym opakowaniu.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 



 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 



 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

Nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Warunki ubezpieczenia 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  



Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 



na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Prowadzący postępowanie, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość zmiany 

niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, tylko na warunkach określonych w 

SIWZ, tj.: 2.1.zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2.1.1. W wypadku zmiany, o 

której mowa w ppkt. 2.1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a 

określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. Powyższa zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia 

w życie przepisów wprowadzających zmianę stawki podatku od towarów i usług. 2.1.2 W 

przypadku zmian, o których mowa ppkt. 2.1. lit. b), c) i d) Wykonawca może wystąpić do 

Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie 

dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać 

ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 

zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 2.1.3. 

W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany 

wynagrodzenia, w sytuacji o której mowa w ppkt. 2.1. lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze 

zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Ewentualna 

zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku, o 

którym mowa powyżej, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian w przepisach, 

o których mowa w ppkt. 2.1. lit. b). 2.1.4. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego 

wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia, w sytuacji o której mowa w ppkt. 

2.1. lit. c) i d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia 

tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Ewentualna zmiana wynagrodzenia 

będzie obowiązywać od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa powyżej, 

jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian w przepisach, o których mowa w 

ppkt. 2.1. lit. c) i d). 2.2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany 

podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy, wprowadzić podwykonawcę, bądź 

zmodyfikować zakres usług wykonywanych w ramach podwykonawstwa w odniesieniu do 

treści oferty. 2.3. Strony umowy uprawnione są do zmiany treści umowy na warunkach i 

zasadach wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) 

na warunkach i zasadach wynikających z w/w ustawy lub innych aktów prawnych 

powszechnie obowiązujących dotyczących udzielania i realizacji zamówień publicznych w 

związku z wystąpieniem COVID - 19. 2.4. Zmiana umowy może także nastąpić w 

przypadkach, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 3) Wszystkie 



wymienione warunki stanowią jedynie katalog warunków umożliwiających zmianę 

postanowień niniejszej umowy i nie stanowią jednocześnie zobowiązania Stron do wyrażenia 

zgody na taką zmianę. 4) Zmiany treści umowy mogą zostać wprowadzone pod warunkiem 

przedłożenia przez jedną ze stron pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia 

zmiany oraz wyrażenia zgody przez drugą ze stron na tę zmianę. 5) Zmiana danych związana 

z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (danych teleadresowych Wykonawcy; 

Zamawiającego) - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i 

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 15.12.2020, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> POLSKI  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. 2016.119.1 z 

04.05.2016, z późn.zm.), dalej „RODO”, Prowadzący postępowanie informuje, że: 1. 

administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski z 

siedzibą: Urząd Miasta, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski Kontakt z 

Administratorem: Adres do korespondencji: Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-

560 Międzyrzec Podlaski. E-mail: miasto@miedzyrzec.pl; Tel. 83 372 62 10; 2. jeśli ma 

Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

zakresie działania Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Panem Robertem Rumowskim - 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski – e-mail: 

iod@miedzyrzec.pl; 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z 

wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi w celu związanym z przedmiotowym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 



postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”, organy 

władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z Urzędem Miasta Międzyrzec Podlaski przetwarzają dane osobowe dla których 

Administratorem jest Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski; 5. Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 3, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 

2011.01.20, z późn.zm.) tj. przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień 

publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 

bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do 

Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane; 8. posiada Pani/Pan: a) prawo dostępu 

do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania 

sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym), w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były 

zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw 

wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z 

prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość 

danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 

dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator 

nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 

ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw 

wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po 

stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia 

danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 

podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób 

zautomatyzowany; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy 

łącznie spełnione są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana 

szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 

osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 9. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o 

których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/97, wymagałoby niewspółmiernie 



dużego wysiłku, zamawiający działając na podstawie art. 8a ust. 2 Pzp oraz art. 97 ust. 1a Pzp 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 10. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym 

z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część 

nr:  
1 Nazwa:  

„Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności 

cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków” 

1) 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:a. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk b. Ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk c. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej d. 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej i 

młodzieżowych drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia: 01.01.2021 

data zakończenia: 31.12.2022 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Warunki ubezpieczenia 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  2 Nazwa:  „Ubezpieczenia komunikacyjne” 

1) 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:a) Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance) b) Ubezpieczenia 

komunikacyjne pojazdów przeznaczonych do złomowania 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia: 01.01.2021 

data zakończenia: 31.12.2022 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Warunki ubezpieczenia 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  3 Nazwa:  „Ubezpieczenie instalacji typu Odnawialne Źródła Energii” 

1) 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:Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie instalacji typu Odnawialne Źródła 

Energii. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia: 01.01.2021 

data zakończenia: 31.12.2022 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Warunki ubezpieczenia 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 


