
Milanówek: Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla 

Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych - Zakup usług ubezpieczeń mienia, 

OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku 

Ogłoszenie nr 550057269-N-2019 z dnia 25-03-2019 r.   

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY  

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
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:  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku, ul. Spacerowa 4, 05-822 

Milanówek, osoba do kontaktów: Joanna Oknińska  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

Informacje dodatkowe:   
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny 

00000000000000, ul. ul. Kościuszki  45, 05-822  Milanówek, woj. mazowieckie, państwo 

Polska, tel. 22 758 361 w. 109, e-mail przetargi@milanowek.pl, faks 22 724 80 39.  

Adres strony internetowej (url): https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-

publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur   

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):  

Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiedzialność 

ponosi Gmina Milanówek działając w imieniu i na rzecz swoich jednostek organizacyjnych.  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zakup usług ubezpieczeń mienia, 

OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek 

organizacyjnych - Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych 

pojazdów mechanicznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

mailto:przetargi@milanowek.pl
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur


Milanówku  

Numer referencyjny  ZP.271.2.6.2019.JS  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 

technicznego 

 

II.2) Rodzaj zamówienia  
Usługi  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  

Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: „Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz 

ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku” - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

(rozdział A) - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z 

włamaniem i rabunku (rozdział B) - Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 

(rozdział C) - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (rozdział D) - 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (rozdział E) Ubezpieczenia komunikacyjne, tj. 

OC, AC w ruchu i postoju oraz KR bez udziału własnego, NNW (kierowcy i pasażerów), 

Assistance dla pojazdów eksploatowanych przez ZGKiM Milanówek (rozdział F) Uwaga 

Wszystkie sumy ubezpieczenia i gwarancyjne, limity, podlimity sumy gwarancyjnej 

obowiązują w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. - Wartość sprzętu elektronicznego 

pozostaje na niezmienionym poziomie przez cały okres ubezpieczenia. Sumy ubezpieczenia 

obowiązują w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.  

II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8  

Dodatkowe kody CPV:  

66513200-1,  

66515000-3,  

66515100-4,  

66515400-7,  

66516000-0,  

66516400-4,  

66513000-9,  

66519300-4,  

66512100-3,  

66514110-0,  

66516100-1  

 

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

zamówienia): 

 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:  



Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Podstawa prawna  
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  

 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 

  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:  

Uzasadnienie faktyczne:  

Do postępowania prowadzonego uprzednio w procedurze przetargu nieograniczonego na 

Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Urzędu Miasta 

Milanówka i jednostek organizacyjnych (3 części). Na jedną z części tj.: Zakup usług 

ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych dla 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku w wyznaczonym terminie 

nie została złożona żadna oferta.  

Uzasadnienie prawne:  

Zamawiający korzystając z dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt 4 cyt. ,,w postępowaniu 

prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego 

nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone 

żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze 

względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy 

zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny 

sposób zmienione'' podjął decyzję o udzieleniu zamówienia wskazanemu Wykonawcy z 

poszanowaniem powyższej regulacji ustawowej.  

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 

PRZEDSTAWICIELSTWO REGIONALNE W RADOMIU, ul. Szklana 60,  

26-600,  Radom,  kraj/woj. mazowieckie 

 

Z up. Sekretarz Miasta Milanówka  

                                           /-/ 

Piotr Iwicki   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr ORG.0051.92. 2019 od dnia  25.03.2019 r. do dnia 29.03.2019 r. 


