
UCHWAŁA NR 31/99/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
zadania pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jeleniogórskiego”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z § 3 ust. 2 pkt 1-2 Regulaminu pracy komisji powołanej 
w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację przedmiotowego zadania – stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 30/97/19 Zarządu 
Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 maja 2019 r. – Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, 
co następuje:

§ 1. Zatwierdza się tryb przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 euro – na 
podstawie art. 39-46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jeleniogórskiego”.

§ 2. Zatwierdza się projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej komisji przetargowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński
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UZASADNIENIE

W związku z kończącym się z dniem 30 czerwca 2019 r. okresem obowiązywania

dotychczasowych polis ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

i mienia, a także ubezpieczenia komunikacyjnego, koniecznym jest zawarcie nowych umów na

kolejny okres ubezpieczeniowy.

Dla realizacji zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów

Powiatu Jeleniogórskiego” wybrany został tryb przetargu nieograniczonego o wartości poniżej

221.000 euro, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Podstawą ustalenia szacunkowej wartości zamówienia jest analiza opracowana przez

biegłego, tj. przedstawiciela konsorcjum spółek brokerskich, tworzonych przez Kancelarię

Brokerów Ubezpieczeniowych „ADVISOR” Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Inter-

Broker Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu z dnia 29.05.2019 r. Przedmiotowa analiza została

opracowana z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia – z uwzględnieniem 36-miesięcznego

okresu – wynosi łącznie: 378.000,00 zł, tj. 87.668,44 euro, w tym:

1) na CZĘŚĆ I zamówienia, polegającą na ubezpieczeniu majątku i odpowiedzialności

cywilnej Powiatu Jeleniogórskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi – 255.000,00 zł,

tj. 59.141,41 euro;

2) na CZĘŚĆ II zamówienia, polegającą na ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych

stanowiących własność jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego –

123.000,00 zł, tj. 28.527,03 euro.

Planowany okres ubezpieczenia: 36 miesięcy (od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2022 r.).

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do podjęcia czynności w celu przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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