
Urząd Miasta Milanówka: Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń 

komunikacyjnych dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych 

Ogłoszenie nr 510080936-N-2019 z dnia 25-04-2019 r. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

 

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 517062-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 540040133-N-2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
tak  

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać 

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

do kontaktów:  

Gmina Milanówek ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, osoby do kontaktów: Joanna 

Sierpińska, Ewa Karwize  

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Żabie Oczko 1 05-822 Milanówek, osoba do kontaktu: Joanna 

Staszkiewicz  

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Literacka 20, 05-822 Milanówek, osoba do kontaktów: 

Magdalena Dąbrowska  

Przedszkole nr 1, ul. Herberta 43, 05-822 Milanówek, osoba do kontaktów: Dorota Malarska  

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Królewska 69, 05-822 Milanówek osoba do kontaktów: Anna 

Sawwidis  

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 16, 05-822 Milanówek, osoba do kontaktów: 

Krystyna Kott  

Straż Miejska, ul. Warszawska 32, 05-822 Milanówek, osoba do kontaktów: Izabela Koźbiał  

Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3, 05-822 Milanówek, osoba do kontaktów: 

Aneta Majak  

Miejska Bibliotek Publiczna w Milanówku, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek, osoba do 

kontaktów: Elżbieta Abramczuk  

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

Milanówek, osoba do kontaktów: Joanna Oknińska  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000,  

ul. Kościuszki  45, 05-822  Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 758 30 

61 w. 109, e-mail przetargi@milanowek.pl, faks (22) 724 80 39.  

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

mailto:przetargi@milanowek.pl
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur/11909-zp-271-1-4-org-2019-ek-zakup-uslug-ubezpieczen-mienia-oc-oraz-ubezpieczen-komunikacyjnych-dla-urzedu-miasta-milanowka-i-jednostek-organizacyjnych


publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur/11909-zp-271-1-4-org-2019-ek-zakup-uslug-

ubezpieczen-mienia-oc-oraz-ubezpieczen-komunikacyjnych-dla-urzedu-miasta-milanowka-i-

jednostek-organizacyjnych 

   

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 

  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.271.1.4.ORG.2019.EK  

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:  
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń 

komunikacyjnych pojazdów mechanicznych dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek 

organizacyjnych w podziale na następujące części: Część 1 Zakup usług ubezpieczeń mienia, 

OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych dla Urzędu Miasta 

Milanówka i jednostek organizacyjnych Przedmiotem zamówienia w zakresie realizacji tej 

części jest: - 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/ZK, AC w ruchu i postoju oraz 

KR bez udziału własnego, NNW (kierowcy i pasażerów), Assistance oraz Auto Szyby (szyba 

czołowa, boczne, tylna) dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Miasta Milanówka i 

podległe jednostki (rozdział F), - ubezpieczenie osobowe następstw nieszczęśliwych 

wypadków (osobowe NNW) (rozdział G). Część 2 Zakup usług ubezpieczeń mienia i OC dla 

Milanowskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku 

Przedmiotem zamówienia w zakresie realizacji tej części jest: - ubezpieczenie mienia od 

wszystkich ryzyk (rozdział A), - ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 

(rozdział B), - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (rozdział C), - 

https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur/11909-zp-271-1-4-org-2019-ek-zakup-uslug-ubezpieczen-mienia-oc-oraz-ubezpieczen-komunikacyjnych-dla-urzedu-miasta-milanowka-i-jednostek-organizacyjnych
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur/11909-zp-271-1-4-org-2019-ek-zakup-uslug-ubezpieczen-mienia-oc-oraz-ubezpieczen-komunikacyjnych-dla-urzedu-miasta-milanowka-i-jednostek-organizacyjnych
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur/11909-zp-271-1-4-org-2019-ek-zakup-uslug-ubezpieczen-mienia-oc-oraz-ubezpieczen-komunikacyjnych-dla-urzedu-miasta-milanowka-i-jednostek-organizacyjnych


ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (rozdział D). Część 3 Zakup usług ubezpieczeń 

mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku Przedmiotem zamówienia w zakresie 

realizacji tej części jest: - 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 – dotyczy 

wszystkich części zamówienia !!! - 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. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – Załącznik nr 1 do SIWZ, dalej w treści 

jako: ,,OPZ’’.  

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
tak  

II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8 

 

Dodatkowe kody CPV: 66513200-1, 66515000-3, 66515100-4, 66515400-7, 66516000-0, 

66516400-4, 66512100-3, 66513000-9, 66519300-4, 66512100-3, 66514110-0, 66516100-1  

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

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

 

CZĘŚĆ NR: 1     

NAZWA: Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych 

pojazdów mechanicznych dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 209 800.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  



IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

Nazwa wykonawcy: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna 

Insuarance Group  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Noakowskiego 22  

Kod pocztowy: 00-668  

Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 120 786.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 120 786.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 146 122.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 2     

NAZWA: Zakup usług ubezpieczeń mienia i OC dla Milanowskiego Centrum Kultury  

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 28 000.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  



IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18 740.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 18 740.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18 740.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 3     

NAZWA: Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych 

pojazdów mechanicznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Milanówku  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Przedmiotowe postępowanie w zakresie części nr 3 zostało unieważnione na podstawie art. 

93 ust. 1 pkt 1 Pzp tj. „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął 

żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego 

wykluczeniu”.  

 

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

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
Burmistrz Miasta Milanówka 

                                                                                                                                /-/                                                                                                                        

                                                                                                                                Piotr Remiszewski  
 

 

 
 

 

Przygotowała: Joanna Sierpińska 
 

 

ORG.0051.138. 2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. od dnia 25 kwietnia 2019 r. do dnia 6 maja 2019 r. 


