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Ogłoszenie nr 510261429-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY sp. z o.o.: Ubezpieczenie mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz
wandalizmu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
"Eko-MAZURY" Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy
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: 622229-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY sp. z o.o., Krajowy numer
identyfikacyjny 28023933300000, ul. Siedliska 77, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie,
państwo Polska, tel. 87 6210101, 629 15 00, e-mail zamowienia.publiczne@eko-mazury.elk.pl,
faks 87 610 20 60.
Adres strony internetowej (url): http://elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/?id=151325
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z
włamaniem, rabunku oraz wandalizmu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-PGO/08/2019
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:
1.Nazwy i kody dotyczące przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień Publicznych (CPV): 1) CPV 66.00.00.00-0 - usługi finansowe i ubezpieczeniowe; 2)
CPV 66.51.50.00-3 – usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty; 3) CPV 66.51.51.00-4 –
usługi ubezpieczenia od ognia; 4) CPV 66.51.54.00-7 – usługi ubezpieczenia od skutków
żywiołów. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu,
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ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „EkoMAZURY” Sp. z o.o. w okresie 12 miesięcy w zakresie: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji; 2) ubezpieczenie mienia od
skutków żywiołów; 3) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z
rozszerzeniem o ryzyko dewastacji (wandalizmu); 4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk. 3. Wszystkie ryzyka ubezpieczeniowe wraz z sumami ubezpieczenia /
gwarancyjnymi i opisem zostały określone w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ, natomiast
wymagane warunki ubezpieczeń dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych określone zostały
w załącznikach nr 1 i 4 do SIWZ. 4. Miejsce ubezpieczenia zostało określone w załączniku nr 1
do SIWZ. 5. Sumy ubezpieczenia / gwarancyjne zostały określone w załącznikach nr 1 i 4 do
SIWZ. 6.Franszyzy zostały określone w załącznikach nr 1 i 4 do SIWZ. 7. Warunki wymagane
zostały określone w załącznikach 1 i 4 do SIWZ. 8. Użyte definicje niektórych ryzyk i klauzul
ubezpieczeniowych zostały określone w załącznikach Nr 1 i 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66000000-0
Dodatkowe kody CPV: 66515000-3, 66515100-4, 66515400-7

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
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o., z uwagi na brak złożonych
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Ubezpieczenie mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabuku oraz
wandalizmu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
"Eko-MAZURY" Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy"na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 1) Ustawy z dn.
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) tj. „Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu …” w dniu 2 grudnia 2019 r.
unieważnił niniejsze postępowanie.
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.
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