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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323668-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrów Wielkopolski: Usługi ubezpieczeniowe
2021/S 122-323668

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 30201714200000
Adres pocztowy: ul. Staroprzygodzka 121
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystian Bury
E-mail: przetargi@rzzo.com.pl 
Tel.:  +48 625033700
Faks:  +48 627375826
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rzzo.com.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://rzzo.com.pl/zamowienia-publiczne-aktualne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Ubezpieczenia majątkowe dla Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie 
Wielkopolskim
Numer referencyjny: RZZO/DA/2021/06

II.1.2) Główny kod CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń obejmujących:
a) dobrowolne ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
b) dobrowolne ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
c) dobrowolne ubezpieczenie mienia od kradzieży;
d) dobrowolne ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych;
e) dobrowolne ubezpieczenie maszyny i urządzeń od awarii;
f) dobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i użytkowanego mienia;
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń obejmujących:
a) dobrowolne ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
b) dobrowolne ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
c) dobrowolne ubezpieczenie mienia od kradzieży;
d) dobrowolne ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych;
e) dobrowolne ubezpieczenie maszyny i urządzeń od awarii;
f) dobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i użytkowanego mienia.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki dodatkowe / Waga: 30 %
Cena - Waga: 70 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Opcja zwiększająca została opisana w projektowanych postanowieniach umowy (§ 5 ust. 2) zawartych w 
załączniku nr 6 do SWZ.
Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy, ubezpieczający ma możliwość wielokrotnego skorzystania 
z opcji zwiększenia wielkości i zakresu przedmiotu zamówienia maksymalnie do 5 % łącznej składki 
ubezpieczeniowej określonej pierwotnie w ust. 1 (zamówienie opcjonalne). Wartość opcji wynosi ... PLN. 
Ubezpieczający może korzystać z opcji zwiększenia w przypadku uzasadnionych potrzeb ubezpieczającego 
lub ubezpieczonego, a w szczególności w przypadku konieczności zapłaty dodatkowej składki za udzielaną 
ochronę w związku ze zmianą zakresu ochrony ubezpieczeniowej, ze wzrostem wartości składników mienia 
stanowiących przedmiot ubezpieczenia, wynikającego z nabycia tych składników mienia, modernizacji, remontu 
lub nakładów adaptacyjnych w ubezpieczonych składnikach mienia, w tym również w przypadku zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w „Klauzuli automatycznego pokrycia – roczny okres pokrycia”, o której mowa 
w Załączniku nr 1 do umowy, a także w wyniku innych stanów faktycznych lub prawnych prowadzących do 
zmiany ubezpieczanego mienia, jeżeli ochrona ubezpieczeniowa w tym zakresie nie będzie udzielana przez 
ubezpieczyciela zgodnie z postanowieniami odpowiednich klauzul umownych określonych w Załączniku nr 1 do 
umowy, np. z powodu przekroczenia limitów określonych w tych klauzulach. Dla uruchomienia opcji zwiększania 
wystarczające jest złożenie przez ubezpieczającego oświadczenia o woli skorzystania z opcji zwiększenia w 
określonym w tym oświadczeniu zakresie, z zastrzeżeniem postanowień „Klauzuli automatycznego pokrycia – 
roczny okres pokrycia” gdzie w przypadku „Klauzuli automatycznego pokrycia – roczny okres pokrycia”, opcja 
uruchamia się automatycznie po zaistnieniu okoliczności wskazanych w tej klauzuli.
Skorzystanie z opcji zwiększenia nie wymaga dokonania zmiany umowy i może być dokonywane w 
formie dokumentowej. Z tytułu realizacji opcji zwiększenia, ubezpieczycielowi przysługuje dodatkowa 
składka obliczona za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z realizacją opcji, z 
uwzględnieniem sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz z zastosowaniem stawek 
ubezpieczeniowych, określonych w Załączniku nr 8 do umowy. Rozliczenia wynikające z opcji zwiększenia 
związane z dopłatą składek będą dokonywane za każdy dzień udzielanej umowy ubezpieczeniowe (pro 
rata temporis). Po otrzymaniu ww. oświadczenia bądź zaistnieniu okoliczności wskazanych w „Klauzuli 
automatycznego pokrycia – roczny okres pokrycia”, ubezpieczyciel zobowiązuje się przystąpić do realizacji 
zamówienia opcjonalnego na takich samych warunkach i zakresie, jakie znajdują odpowiednie zastosowanie do 
umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, strony ustalają, że w wyniku realizacji opcji zwiększenia ubezpieczyciel 
powtórzy świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie i na warunkach określonych w umowie z 
uwzględnieniem zmian sum ubezpieczenia i limitów lub podlimitów, za co ubezpieczający zobowiązany 
będzie do zapłaty dodatkowej składki, z zastrzeżeniem, że sumy ubezpieczenia i limity lub podlimity 
odpowiedzialności mające zastosowanie w umowie zostały ustalone dla każdego okresu rozliczeniowego 
odrębnie. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo nieskorzystania z opcji zwiększenia, a ubezpieczycielowi nie 
przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.
Opcja zwiększenia będzie realizowana pod warunkiem dysponowania przez ubezpieczającego środkami 
finansowymi przeznaczonymi na realizację zamówienia opcjonalnego.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres ubezpieczenia wynoszący 24 miesięcy, od dnia 1 września 2021 r. do dnia 
31 sierpnia 2023 r., z tym że okres ten zostanie podzielony na dwa dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe: 
pierwszy od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r., drugi od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 
sierpnia 2023 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie zezwolenie do 
wykonywania działalności ubezpieczeniowej w myśl przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r, poz. 895 ze zmianami), zwanej dalej UDUiR, co najmniej w 
grupie ubezpieczeń 8, 9 i 13 działu II Załącznika do UDUiR.
Warunek jest spełniony, jeżeli każdy jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i zrealizuje umowę ubezpieczenia, do 
której realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe wymagania dot. realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym 
załącznik nr 6 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/07/2021
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Otwarcie ofert następuje z użyciem mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu poprzez 
wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Na podstawie art. 139 ust. 1 i 2 Pzp:
1) Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”;
2) oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (JEDZ), nie składa każdy Wykonawca. Do jego złożenia 
Zamawiający wezwie tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
2. Przewiduje się udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia 
polegającego na powtórzeniu podobnych usług łącznie do 150 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie 
z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszwa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2021
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