oznaczenie sprawy: ZA.271.73.2020
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
zawiadamia o wynikach postępowania
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 01.04.2021r.
- 31.03.2023r."
Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP
WOŁOSKA 22A, 02-675 WARSZAWA z ceną 1 600 000,00 zł.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pózn. zm. zwaną dalej ustawą Pzp),
w oparciu o kryteria oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- cena 80%
- zaakceptowanie klauzul dodatkowych: 10%
- zwiększenie limitów odpowiedzialności: 10%
Uzasadnienie faktyczne. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.02.2021 r. do godziny 9:00 złożono dwie
oferty. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ przewidział zastosowanie procedury, o której mowa
w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert. Jako najkorzystniejsza została oceniona oferta złożona przez
Wykonawcę WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group. Zamawiający zbadał, czy Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca w dniu 11.02.2021 r. złożył
oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty
w niniejszym postępowaniu (korespondencja nr UM.290409.2021). W dniu 18.02.2021 r. Zamawiający wezwał
Wykonawcę do wyjaśnień treści złożonej oferty w zakresie załączonych do oferty ogólnych warunków ubezpieczenia
(UM.316552.2021). Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożył stosowne wyjaśnienia, które
Zamawiający przyjął bez uwag (UM.325383.2021). Następnie Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp
został wezwany pismem z dnia 19.02.2021 r. do złożenia dokumentów określonych w rozdziale 10. SIWZ
(UM.323016.2021). Dokumenty określone w wezwaniu zostały złożone przez Wykonawcę przed upływem
wyznaczonego terminu - 23.02.2021 r. (UM.344090.2021).
W dniu 24.02.2021 r. Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp
(UM.348231.2021). Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożył stosowne wyjaśnienia, które
Zamawiający przyjął bez uwag. Wykonawca uzupełnił też (poprawił) w dn. 25.02.2021 r. (przed upływem
wyznaczonego terminu) oświadczenie dotyczące braku występowania okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt
15) ustawy Pzp (UM.351436.2021).
Powyższy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu,
a jego oferta odpowiada treści SIWZ. Wykonawcy przyznano łącznie 89,40 punktów.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Liczba pkt
w kryterium
cena

Liczba pkt
w kryterium
zaakceptowanie klauzul
dodatkowych

Liczba pkt
w kryterium
zwiększenie limitów
odpowiedzialności

Łączna
punktacja

WIENER TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA
1. INSURANCE GROUP
WOŁOSKA 22A,
02-675 WARSZAWA

80,00

4,40

5,00

89,40

UNIQA TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ S.A.
2.
GDAŃSKA 132,
90-520 ŁÓDŹ

0,00

0,00

0,00

0,00

Lp. Nazwa i adres wykonawcy

Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

08-03-2021 r. Katarzyna Ługowska
________________________________________

________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)

08-03-2021 r. Jolanta Górecka-Wróbel

