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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
Adres pocztowy: ul. Krakowska 315 d
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Zuziak
E-mail: przetargi@zgo.bielsko.pl 
Tel.:  +48 338297590
Faks:  +48 338297590
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgo.bielsko.pl
Adres profilu nabywcy: www.zgo.bielsko.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.zgo.bielsko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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:
UBEZPIECZZENIE MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU 
GOSPODARKI ODAPDAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ na okres 24 miesięcy
Numer referencyjny: 12/ZP/ZGO/2022

II.1.2) Główny kod CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl
https://www.zgo.bielsko.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Zamówienie zostało podzielone na następujące części (zadania). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia 
oferty na dowolną liczbę zadań.
Przedmiotem postępowania jest:
ZADANIE I
1) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych;
2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji,
3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
4) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń,
5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia.
ZADANIE II
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz lub Dyrekcji Spółki Kapitałowej.
ZADANIE III
Ubezpieczenie odpowiedzialności ekologicznej – OC środowiskowe.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w 
Bielsku-Białej na okres 24 miesięcy
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski

II.2.4) Opis zamówienia:
ZADANIE I
1) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych;
2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji,
3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
4) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń,
5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz lub Dyrekcji Spółki Kapitałowej.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski

II.2.4) Opis zamówienia:
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz lub Dyrekcji Spółki Kapitałowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie odpowiedzialności ekologicznej – OC środowiskowe.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski

II.2.4) Opis zamówienia:
Ubezpieczenie odpowiedzialności ekologicznej – OC środowiskowe.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni wymagania jeżeli przedstawi, że posiada:
zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich ryzyk objętych przedmiotem 
zamówienia, o których mowa w ustawie
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 ze zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie 
ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej
(Dz. U. nr 59, poz. 344 ze zm.). zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 2 Projekt umowy.

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: 27/10/2022
Czas lokalny: 09:30

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: 24/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/10/2022
Czas lokalny: 10:30
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Miejsce:
"Zakład Gospodarki Odpadami" SA
ul. Krakowska 315 d
43-300 Bielsko-Biała

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty 
określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/09/2022

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

