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 Wrocław, dnia 19.03.2012r. 
  

 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 

POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKRE ŚLONYCH W PRZEPISACH 

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 
29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2010 R. 

NR 113, POZ. 759 Z PÓŹN. ZM.) 
 NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA INSTYTUTU 

OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK W SOPOCIE 
 

SIWZ Nr 121/19/03/2012/N/Sopot 
 
 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
zwaną w dalszej części „ustawą”. 

 
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli 
przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 
Zamawiający nie przewiduje spotkania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 
ustawy. 
 

Działając w imieniu i na rzecz Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Kancelaria Brokerska SUPRA BROKERS ogłasza 
przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne:  
  
CPV: 66.33.42.30-1 
 
Zamawiający: 
Nazwa: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie – armator s/y „Oceania” 
Adres siedziby (dyrekcji): 81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55 
NIP: 585-10-04-839 
REGON: 000632467 
PKD: 7219Z 
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
PAKIET I 
 
1. Ubezpieczenie kadłuba i maszyn s/y „Oceania” – ryzyka morskie i min, wydatki, 

aparatura, sprzęt oraz odpowiedzialność cywilna armatora 
2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi stałej i ekipy 

wykonującej badanie naukowe lub inne zlecone czynności przez armatora, biorących  
udział w rejsie s/y „Oceania” 

3. Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi stałej i ekipy wykonującej badanie 
naukowe lub inne zlecone czynności przez armatora, biorących udział w rejsie s/y 
„Oceania” 

4. Ubezpieczenie aparatury naukowo badawczej i sprzętu używanego na s/y „Oceania” do 
badań i pomiarów w wodzie. 

 
PAKIET II 
 
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego 

mienia. 
2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 
4. Ubezpieczenie w podróży zagranicznej 
 
 

II.  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
 

1. UBEZPIECZENIE KADŁUBA I MASZYN S/Y „OCEANIA” – 
RYZYKA MORSKIE I MIN, WYDATKÓW, APARATURA, 

SPRZĘT ORAZ ODPOWIEDZIALNO ŚĆ CYWILNA 
ARMATORA 

 

Przedmiot ubezpieczenia:  

1) kadłub i maszyny s/y „Oceania” – ryzyka morskie i miny  

a)  Suma ubezpieczenia: 10 348 640,61 zł  

b) Zakres pływania: zgodny z dokumentami klasyfikacyjnymi i bezpieczeństwa 
jednostki (Certyfikat PRS – załącznik nr 7 do SIWZ i Karta Bezpieczeństwa UM – 
załącznik nr 8 do SIWZ ),  
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Rejsy akweny Morze Bałtyckie, Morze Północne, Morze Norweskie, rejon 
Spitsbergena  ( Plan rejsów s/y „Oceania” załącznik nr 9 do SIWZ) 

c) Dodatkowe informacje o przedmiocie ubezpieczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem: http://www.iopan.gda.pl/oceania-pl.html  

Informacja dotycząca Masztów :  

Fokmaszt - został wymieniony X.2008 

Grotmaszt i Bezanmaszt - III.2009 zostały dokonane pomiary grubości ścianek 
masztów przez Biuro Kontroli Jakości Gdańskiej Stoczni „Remontowej”, wyniki 
zostały przekazane do PRS- brak uwag. 

d)Warunki ubezpieczenia: 

1. zgodne z angielskimi warunkami ubezpieczenia statków na czas „Institute Time 
Clauses-Hulls” z dnia 01.11.1995 z  włączeniem ryzyka kolizji z przedmiotami stałymi i 
pływającymi (Fixed and Movable Objects) z rozszerzeniem  odpowiedzialności przy 
szkodach kolizyjnych do 4/4 (kl. 8 Collision Liability). Klauzula 1.1 w/w warunków 
zostaje rozszerzona o  prawo holowania i udzielania asysty innym obiektom pływającym. 
Włączenie pokrycia strat lub szkód w przedmiocie ubezpieczenia spowodowanych przez: 
a) pozostawione  miny, torpedy, bomby lub inne pozostałości wojny,  

b) jakiegokolwiek terrorystę lub jakąkolwiek osobę działającą  złośliwie lub z pobudek 
politycznych. 

2. zgodne z „Electronic Date Recogniction Clause” z 11.08.1999 

3. zgodne z „Insitute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical 
and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause” z 10.11.2003 

4. zgodne z “Institute Cyber Attack Exclusion Clause” z 10.11.2003 

       5. Zamawiający zobowiązuje się do posiadania przez ubezpieczoną jednostkę ważnych    

          dokumentów klasyfikacyjnych i bezpieczeństwa jednostki ( Certyfikat PRS i Karta   

          Bezpieczeństwa UM) 

6. Zamawiający zobowiązuje się do posiadania przez członków załogi odpowiednich 
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w prowadzeniu tego typu jednostek 
pływających. 

Udział własny: 10.000 zł 
Franszyza redukcyjna: brak 
Franszyza integralna : brak 
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2) wydatki   
 

a) Suma ubezpieczenia: 3 449 546,87 zł 

b) Zakres pływania: zgodny z dokumentami klasyfikacyjnymi i bezpieczeństwa 
jednostki (Certyfikat PRS – załącznik nr 5 do SIWZ i Karta Bezpieczeństwa UM – 
załącznik nr 6 do SIWZ ),  

Rejsy akweny Morze Bałtyckie, Morze Północne, Morze Norweskie, rejon 
Spitsbergena  ( Plan rejsów s/y „Oceania” załącznik nr 9 do SIWZ) 

c) Dodatkowe informacje o przedmiocie ubezpieczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem: http://www.iopan.gda.pl/oceania-pl.html  

d) Warunki ubezpieczenia: 

1.zgodne z angielskimi warunkami ubezpieczenia statków na czas „Institute Time 
Clauses-Hulls Disbursements and Increased Value” z dnia 01.11.1995 z  włączeniem 
ryzyka kolizji z przedmiotami stałymi i pływającymi (Fixed and Movable Objects) z 
rozszerzeniem  odpowiedzialności przy szkodach kolizyjnych do 4/4 (kl. 8 Collision 
Liability). Klauzula 1.1 w/w warunków zostaje rozszerzona o  prawo holowania i 
udzielania asysty innym obiektom pływającym.  

Włączenie pokrycia strat lub szkód w przedmiocie ubezpieczenia spowodowanych przez 
a) pozostawione  miny, torpedy, bomby lub inne pozostałości wojny., 

b) jakiegokolwiek terrorystę lub jakąkolwiek osobę działającą  złośliwie lub z pobudek 
politycznych. 

2. zgodne z „Electronic Date Recogniction Clause” z 11.08.1999 

3. zgodne z „Insitute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical 
and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause” z 10.11.2003 

4. zgodne z “Institute Cyber Attack Exclusion Clause” z 10.11.2003 

       5.Zamawiający zobowiązuje się do posiadania przez ubezpieczoną jednostkę ważnych    

          dokumentów klasyfikacyjnych i bezpieczeństwa jednostki ( Certyfikat PRS i Karta   

          Bezpieczeństwa UM) 

6. Zamawiający zobowiązuje się do posiadania przez członków załogi odpowiednich 
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w prowadzeniu tego typu jednostek 
pływających 
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3) aparatura i sprzęt na s/y „Oceania” w ramach ryzyka KiM  

a) Suma ubezpieczenia: 754 603,06 zł  

b) Wykaz aparatury badawczej i sprzętu (w wartości księgowej brutto): 

GRUPA 8                            Wartość: 
Blok linowy przenośny  IO-800/32    11.500,00 
LOG DS. -70 z echosondą  IO-801-0/479        20.000,00 
Echosonda okrętowa  IO-801-0/575   7.600,00 
Zasilacz elektryczny ZM  IO-801-0/576   4.500,00 
Radiometr- miernik skażeń  IO-801-0/578   2.659,60 
Stacja meteorologiczna  IO-801-0/595   12.060,42 
Anemometr   IO-801-0/642   47.342,57 
Prądomierz VMOS150                  IO-801-0/650     332.450,00 
(zamontowany na stałe w kadłubie s/y”Oceania”) 
 
GRUPA 3 
Silnik Yamacha typ 30GML IO-324/7              8.841,15 
Silnik Yamacha   IO-324/9   13.747,50 
 
GRUPA 4    
Sprężarka powietrza WAN-ED IO-4/444/8   4.375,00 
 
GRUPA 6 
System nawigacji satelitarnej IO-624/34   7.995,00 
Odbiornik DGPS   IO-624/33   9.150,00 
Radar JRC/JMA5206  IO-624/36   56.054,08 
Radiotelefon   IO-629/43   2.280,00 
Radiotelefon   IO-629/44   2.280,00 
Telefon satelitarny  IO-629/42   10.277,74 
 
GRUPA 7 
Robocza łódź motorowa  IO-772/22   16.990,00 
Łódź pneumatyczna  IO-772/23   25.000,00 
System łączności satelitarnej      IO-770/06           99.500,00 
 
Tratwy ratunkowe  6 szt. a 10000,00zł.IO-770/7            60.000,00 *  

* wartość odtworzeniowa 

4) odpowiedzialność cywilna armatora „Oceania”  

a) Suma ubezpieczenia: 10 348 640,61 zł 

      b)Warunki ubezpieczenia: 

1.   Institute Protection and Indemnity Clauses Hulls-Time 20/7/87. 
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2. Zgodne z ”Institute Protection and Indemnity Clauses Hulls-Time” z 20.07.1987 z    
włączeniem kosztów leczenia za granicą w przypadku nagłych chorób i wypadków 
doznanych zagranicą i repatriacji załogi i ekipy wykonującej badanie naukowe lub inne 
zlecone czynności przez armatora biorących udział w rejsie przy limicie odpowiedzialności 
równym sumie 13.798.187,48 zł w tym wydatki.  Maksymalna liczba osób 36. W żegludze do 
20 Mm od brzegu w rejsach do 12 godzin 60 osób. 

 
3. Pollution Endorsement z 1/05/71 z wykreśleniem punktu d) co  de facto włącza do  
ubezpieczenia koszty ewentualnych kar i grzywien nałożone na statek za spowodowane  
zanieczyszczenie wód i akwenów. Ponadto do ubezpieczenia włącza się koszty uprzątnięcia  
rozlewów paliwa i innych zanieczyszczeń akwenów morskich i portowych. Dopuszczamy 
wprowadzenie limitu w wysokości nie mniejszego niż 500 000 zł. 
 
Warunki dodatkowe: 
Udział własny: 5.000 zł 
Franszyza redukcyjna: brak 
Franszyza integralna : brak 
 
 
Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata):  
2008 rok    - 1 szkoda   (uderzenie w kontenerowiec, złamanie reji) w rezerwie pozostaje 
kwota w wysokości USD 3.596,00 
 

2.UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH 
WYPADKÓW CZŁONKÓW ZAŁOGI  I EKIPY WYKONUJ ĄCEJ 

BADANIA NAUKOWE LUB INNE ZLECONE CZYNNO ŚCI PRZEZ 
ARMATORA, BIOR ĄCYCH UDZIAŁ W REJSIE  S/Y „OCEANIA” 

 
 
Przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załogi i ekipy 
wykonującej badanie naukowe lub inne zlecone czynności przez armatora, biorących udział w 
rejsie s/y „Oceania” 
 
Maksymalna liczba osób w rejsie: 36 osób. w tym załoga stała 14 osób. W żegludze do 20 
Mm od brzegu w rejsach do 12 godzin 60 osób. 

 
Wysokość świadczeń:  
1) Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo 

zdarzenia objętego umową w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. 
2) Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem 

nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umowa ubezpieczenia przy czym, jeśli 
ubezpieczony dozna 100% trwałego uszczerbku Zakład ubezpieczeń wypłaca 
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świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na 
zdrowiu określonej w umowie, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy 
ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku. 

3)  Świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia refundacji kosztów naprawy lub 
nabycia protez i środków pomocniczych. 

 
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ryzyko zawału serca i udaru mózgu. 
 
Suma ubezpieczenia: 50 000 zł na osobę 
 
Zakres terytorialny: akweny Morze Bałtyckie, Morze Północne, Morze Norweskie, rejon 
Spitsbergena  ( Plan rejsów s/y „Oceania” załącznik nr 9 do SIWZ) 
 
Warunki dodatkowe: 
Udział własny/franszyza redukcyjna/franszyza integralna: brak 
 

Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata):  
2009 rok - 1 szkoda bez wypłaty odszkodowania i bez rezerwy. 
28.08.2011 - szkoda NNW - wypłacone świadczenie 1.000 PLN 
 
3. UBEZPIECZENIE RZECZY OSOBISTYCH CZŁONKÓW ZAŁOGI  

I EKIPY WYKONUJ ĄCEJ BADANIA NAUKOWE LUB INNE 
ZLECONE CZYNNO ŚCI PRZEZ ARMATORA, BIOR ĄCYCH 

UDZIAŁ W REJSIE  S/Y „OCEANIA” 
 
 

Zakres ubezpieczenia: obejmuje utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy osobistych 
członków ekipy naukowo – badawczej biorących udział w rejsie jednostki pływającej s/y 
„Oceania” zarówno na morzu jak i w porcie, podczas repatriacji, pobytu za granicą po 
wyokrętowaniu za zgodą kapitana statku oraz w czasie drogi do pracy i z pracy. 
 
Przedmiot ubezpieczenia: rzeczy osobiste członków załogi stałej s/y „Oceania” przeznaczone 
do użytku własnego oraz wykonywania zawodu. 
 
Maksymalna liczba osób w rejsie: 36 osób, w tym załoga stała 14 osób. W żegludze do 20 
Mm od brzegu w rejsach do 12 godzin 60 osób. 

Suma ubezpieczenia: 1 000 zł na osobę 
 
Zakres terytorialny: akweny Morze Bałtyckie, Morze Północne, Morze Norweskie, rejon 
Spitsbergena ( Plan rejsów s/y „Oceania” załącznik nr 9 do SIWZ)  
 

Warunki dodatkowe: 
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Udział własny: brak 
Franszyza redukcyjna: brak 
Franszyza integralna: brak 
 

Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata): brak 

 

4. UBEZPIECZENIE APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ I 
SPRZĘTU UŻYWANEGO NA S/Y „OCEANIA” DO BADA Ń I 

POMIARÓW W WODZIE 
 
Zakres ubezpieczenia: obejmuje stratę całkowitą, lub częściowe uszkodzenie aparatury i 
sprzętu spowodowane przez:  ogień, sztorm, siłę wyższą, kolizję środka transportu (lądowego 
i morskiego), stratę całkowitą środka transportu, kradzież z włamaniem lub rozbój, 
przypadkowe uszkodzenie / zniszczenie w wyniku kolizji ze środkiem transportu lub kontakt  
z innymi przedmiotami lub obiektami stałymi bądź pływającymi w wodzie.  
 
Wszystkie w/w zdarzenia podlegają ochronie: 
a) w czasie transportu lądowego lub morskiego 
b) w czasie eksploatacji/pracy w morzu lub w porcie na statku lub w wodzie oraz w czasie 
prób eksploatacyjnych. 
c) w czasie ich załadunku, wyładunku, przeładunku na lub z środka transportu w tym również 
przy opuszczaniu do wody i wyciąganiu z niej. 
 
Przedmiot i sumy ubezpieczenia:  aparatura naukowo – badawcza i sprzęt używane  na s/y 
„Oceania” do badań i pomiarów w wodzie o wartości 401 797,27 zł (wartość księgowa 
brutto) wg niniejszego wykazu 
 
                                                      Wartość aktualna: 
Batometr model 110 B  IO-801-0/577                                    7.143,03 
Echosonda     IO-800-0/680    48.354,51   
Batometr     IO-801-0/681    4.203,37 
Sonda SBE    IO-801-0/682     68.102,71 
Czujnik tlenu    IO-801-0/682A     25.325,65 
Echosonda naw.- Bad.  IO-801-0/671     124.880,00 
Analizator gazu   IO-801-0/648     115.428,00 
Echosonda    IO-801-0/649     8.360,00 
 
RAZEM  401 797,27 zł 
 
Zakres terytorialny: akweny Morze Bałtyckie, Morze Północne, Morze Norweskie, rejon 
Spitsbergena  ( Plan rejsów s/y „Oceania” załącznik nr 9 do SIWZ) 
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Zamawiający informuje, że w trakcie okresu ubezpieczenia będzie zgłaszany sprzęt do 
ubezpieczenia na okres krótkoterminowy. W stosunku do takiego sprzętu składka będzie 
naliczana pro rata temporis.  
 
Warunki dodatkowe: 
Udział własny: 1 000 zł 
Franszyza redukcyjna: brak 
Franszyza integralna: brak 
 
Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata):  
15.08.2011 - uszkodzenie radiometru na skutek sztormu - wypłacone odszkodowanie 10.000 
PLN; rezerwa 8.100 zł 
 

ZAŁO ŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZE Ń  
 
Zakres opisany powyżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach 
ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń 
jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony 
ubezpieczeniowej Zamawiającego.  
Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest 
węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania. 
Zamawiający informuje, że we wszystkich rodzajach ubezpieczeń    mają    być    
zastosowane 
franszyzy i udział własny opisane w SIWZ lub niższe. Zastosowanie wyższych 
spowoduje odrzucenie oferty. 
 

PAKIET II 

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI Z TYT. 
PROWADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI I POSIADANEGO MIENIA 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

Odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody powstałe w związku z prowadzoną 
działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym.  
Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły 
w okresie ubezpieczenia, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie, 
jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. 
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju 
zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową. 
 
Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń zawiera ponadto następująco zdefiniowane 
rozszerzenia o szkody: 

1) wyrządzone pracownikom ubezpieczonego (OC pracodawcy za wypadki przy pracy) 



                     
                  SUPRA BROKERS ®  

                                                  F 005 - 01 
______________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10,  tel.071 788 94 66, faks 071 788 94 67, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000155993,   

kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230 

Strona 10 z 41

podlimit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

SUMA GWARANCYJNA 

Suma gwarancyjna Wysokość w zł 

Wszystkie zdarzenia 200 000 

Limit na jedno zdarzenie 200 000 

Udział własny: brak 
Franszyza integralna: 500 zł  
Franszyza redukcyjna: brak 
 
Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata): brak 

2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW  

1. Zakres ubezpieczenia: 

pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk: 
1. Ogień, w tym również osmalenie i przypalenie, działanie dymu i sadzy, jeżeli pierwotną 

przyczyną był ogień, 
2. Bezpośrednie uderzenie pioruna, 
3. Eksplozja, 
4. Upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, 
5. Uderzenie pojazdu w ubezpieczane mienie, 
6. Huk ponaddźwiękowy, 
7. Powódź rozumiana jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się 

poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących, sztormu i podniesienia się poziomu 
wód morskich, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych, także wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych lub w   
wyniku topnienia mas lodu i śniegu na tych zboczach lub stokach, spływu wody po 
zboczach lub stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych 
będące następstwem wymienionych zjawisk. 

8. Deszcz nawalny, 
9. Huragan – wiatr o sile przynajmniej 17,1 m/s, 
10. Grad, 
11. Napór śniegu lub lodu – bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot 

ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia 
sąsiedniego na ubezpieczone mienie, 

12. Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi – nie będące następstwem 
działalności człowieka. 

13. Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi z naturalnych zboczy, 
14. Zalanie, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne 

substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na 
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skutek awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych 
zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu 
kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich 
bądź wysokich temperatur, pod warunkiem zastosowania właściwych środków ochrony 
w celu zabezpieczenia przed mrozem, zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych 
cieczy instalacji i urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub 
wyłączonych z eksploatacji, a także zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas 
śniegu lub lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody, 
jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych 
elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a 
szkoda powstała nagle i niespodziewanie  

15. Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych 
zakresem ubezpieczenia, 

16. Następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej 
zdarzeniami. 

Ponadto zakład ubezpieczeń w granicach sumy ubezpieczenia poszczególnych składników 
mienia zgłoszonych do ubezpieczenia pokrywa celowe koszty związane z zabezpieczeniem 
ubezpieczanego mienia przed szkodą oraz powstałe w związku z ratowaniem mienia w razie 
bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową. 

2. Rodzaj wartości: księgowa brutto  

3. System: na sumy stałe 

4. Przedmiot ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ zakładka 
„Nieruchomości” i „Ruchomości”  

Sumy ubezpieczenia ruchomości nie obejmują sprzętu elektronicznego zgłoszonego do 
ubezpieczenia w systemie wszystkich ryzyk. 

Udział własny: brak 
Franszyza integralna: 500 zł 
Franszyza redukcyjna: brak 
 

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul 
dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia. 
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1. Klauzula przepięć 
2. Klauzula reprezentantów 
3. Klauzula automatycznego pokrycia 
4. Klauzula stempla bankowego 
5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 
6. Klauzula Leeway’a 
7. Klauzula podatku VAT 
8. Klauzula remontowa 
9. Klauzula prac budowlanych 
10. Klauzula początku odpowiedzialności 
11. Klauzula rozliczenia składki 
12. Klauzula wartości księgowej brutto 
13. Klauzula miejsca ubezpieczenia 
14.  Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia   
15. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 
16. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 
17. Klauzula ewakuacji 
18. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 
19. Klauzula płatności rat 
20. Klauzula zniesienia zasady proporcji 
21. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 
22. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 
23. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
24. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
25. Klauzula przetężenia 
26. Klauzula katastrofy budowlanej 
27. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące 
 
Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata):  
2011 – wypłata 1 437 zł 
2011 – wypłata 17 227,19 zł 

3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK 

1. Zakres ubezpieczenia: 

Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie 
przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego 
przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka: 
1) działanie człowieka, w tym niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, 

błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym w wyniku celowego 
i świadomego działania), 
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2) kradzież z włamaniem z zamkniętego lokalu po pokonaniu wymaganych zabezpieczeń 
przeciw kradzieżowych i pod warunkiem, że zostały spełnione obowiązki dotyczące 
zabezpieczenia mienia, rabunek, wandalizm, 

3) działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, 
przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego 
uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. 
gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 

4) działanie wody w tym zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, 
sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy 
w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek 
tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie 
otwartych kranów lub innych zaworów, 

5) działanie wiatru o sile do 24,5 m/s, lawiny, osunięcie się ziemi, 
6) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero 

po okresie gwarancji, 
7) zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, 
8) pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, 
9) udokumentowane koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim 

zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji 
ratowniczej, jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich 
zwiększenia, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ramach sumy 
ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 

2. Rodzaj wartości: księgowa brutto  

3. System: na sumy stałe 

4. Przedmiot ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ zakładka „Sprzęt 
elektroniczny”  

Zakres terytorialny ubezpieczenia: dla sprzętu przenośnego cały świat z wyłączeniem 
USA, Kanady i Meksyku, dla sprzętu stacjonarnego wskazane lokalizacje 
Ubezpieczonego. 
 
Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego 
Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za 
szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach  
komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia 
określonym w polisie. 
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu. 
Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: 
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie 
istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, 
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- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych 
nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu 
strzeżonym lub w zamkniętym garażu), 
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. 
W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe 
wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. 
 
Udział własny: 3% 
Franszyza integralna: 500 zł 
Franszyza redukcyjna: brak 

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul 
dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia. 

 
1. Klauzula reprezentantów 
2. Klauzula stempla bankowego 
3. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 
4. Klauzula Leeway’a 
5. Klauzula podatku VAT 
6. Klauzula początku odpowiedzialności  
7. Klauzula rozliczenia składki 
8. Klauzula wartości księgowej brutto 
9. Klauzula miejsca ubezpieczenia 
10. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 
11. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 
12. Klauzula płatności rat 
13. Klauzula zniesienia zasady proporcji 
14. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 
15. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
16. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym 
17. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
18. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
19. Klauzula jurysdykcji 
 
Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata): 
2010 – wypłata 7 611,58 zł 
 

4. UBEZPIECZENIE W  PODRÓ ŻY ZAGRANICZNEJ 
 

Ubezpieczony: 
Pracownicy Instytutu Oceanologii w trakcie wyjazdów na seminaria, szkolenia, sympozja, 
konferencje itp. 
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Szacowana liczba osobodni:  3 000 
 
Zakres ubezpieczenia: 
 
1. Następstw nieszczęśliwych wypadków 
Wysokość świadczeń:  
1) Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo 
zdarzenia objętego umową w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. 
2) Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem 
nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umowa ubezpieczenia przy czym, jeśli 
ubezpieczony dozna 100% trwałego uszczerbku Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca 
świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na 
zdrowiu określonej w umowie, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy 
ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku. 
3)  Świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia refundacji kosztów naprawy lub 
nabycia protez i środków pomocniczych. 
 
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ryzyko zawału serca i udaru mózgu. 

Suma ubezpieczenia: 20 000 zł na osobę 

2. Koszty leczenia i assistance 

Suma ubezpieczenia: 150 000 zł na osobę 

3. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 

Suma ubezpieczenia: 100 000 zł na osobę 

4. Ubezpieczenie bagażu 

Suma ubezpieczenia: 1 000 zł na osobę 

Zakres terytorialny: cały świat 

Informacje dodatkowe: 

Ewentualne odszkodowanie płatne będzie w zł na rzecz Polskiej Akademii Nauk – Instytutu 
Oceanologii w Sopocie. 
 
Rodzaj polisy: obrotowa 

Udział własny: brak 
Franszyza integralna: brak 
Franszyza redukcyjna: brak 
 

Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata):  
2010 - 5 szkód – wypłata 8151,6 zł 
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ZAŁO ŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZE Ń 
 

Zakres opisany powyżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach 
ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń 
jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony 
ubezpieczeniowej Zamawiającego.  
Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest 
węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania. 

 
Zamawiający informuje, że we wszystkich rodzajach ubezpieczeń    mają    być    
zastosowane 
franszyzy i udział własny opisane w SIWZ lub niższe. Zastosowanie wyższych spowoduje 
odrzucenie oferty. 
 

III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Dla zadań Pakietu I i II 
 
1. Terminy wykonania – ubezpieczenie ma obejmować okres od 01.04.2012 r. do 

31.03.2013 r.   tj. 12 miesięcy. 
2. Termin i miejsce podpisania umowy zostaną określone w „informacji o sposobie 

zawarcia umowy” przesłanej do wykonawcy, którego oferta została wybrana. 
 

III.  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH 
WARUNKÓW  

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie 
działalności ubezpieczeniowej, o którym  mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o 
działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) 

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonywania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku. 
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4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej   

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku. 

5) Posiadania agentów w Norwegii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Dani, Spitsbergenie oraz 
w akwenie Morza Bałtyckiego lub zagwarantują, iż w przypadku zaistnienia szkody 
zaaranżują i delegują wyspecjalizowanego eksperta do oględzin szkody (tylko dla zadań 
Pakietu I). 
 
2. Wykonawcy zobowiązani są również udokumentować, iż nie zachodzą wobec nich 

przesłanki określone   w art. 24 ust. 1 ustawy skutkujące wykluczeniem z postępowania. 
 
Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 
podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady 
spełnia/nie spełnia.  

Z treści załączonych dokumentów  i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej 
wymienione warunki są przez Wykonawcę spełnione.  

 
IV.  WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJ Ą 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY 

 
1. Oświadczenia lub dokumenty, które przedstawiają Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1) Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa  w ustawie z 
dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 
11, poz. 66 ze zm.) 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 5 do SIWZ 

3) Oświadczenie o posiadaniu agentów w Norwegii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, 
Spitsbergenie oraz w akwenie Morza Bałtyckiego lub zagwarantowaniu, iż w przypadku 
zaistnienia szkody zaaranżuje i deleguje wyspecjalizowanego eksperta do oględzin 
szkody- zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do SIWZ (tylko dla zadań Pakietu I). 

4) Oświadczenie o ilości ubezpieczonych statkach lub wykaz ubezpieczonych statków w 
trzech ostatnich latach (tylko dla zadań Pakietu I) 

 
2. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawcy przedstawiają w celu potwierdzenia, że 
nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy, 
skutkuj ące wykluczeniem z postępowania 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
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ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 
3. Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
 
1) Formularz oferty  – Załącznik Nr 1 i/lub Załącznik Nr 2 do SIWZ 
2) Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk w tym treść klauzul instytutowych 
3) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę 
4) Wykaz posiadanych agentów włączając agentów w Norwegii, Niemczech, Wielkiej 

Brytanii, Danii, Spitsbergenie oraz w akwenie Morza Bałtyckiego (tylko dla zadań 
Pakietu I) – Załącznik Nr 10 do SIWZ 

5) Oświadczenie o ilości ubezpieczonych statków lub wykaz ubezpieczonych statków w 
trzech ostatnich latach (tylko dla zadań Pakietu I) – Załącznik Nr 12 do SIWZ 
 

4. Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy  

1) Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w  niniejszym postępowaniu albo reprezentowania 
ich  w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy 
konsorcjum. 

 Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców 
wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres. 

2) Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z 
dokumentów wymienionych w SIWZ w rozdziale V z zastrzeżeniem, iż dokumenty 
wymienione w rozdziale V  ust. 2 stanowiące o braku podstaw do wykluczenia składane 
są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno. Dopuszcza się, by oświadczenie             
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – SIWZ rozdział V ust. 1 pkt 2 złożył 
ustanowiony pełnomocnik/lider w imieniu wszystkich Wykonawców występujących 
wspólnie.  

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 
pełnomocnikiem. 

4) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 

5) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za 
realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie 
uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.  

  
 5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 
   
1) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
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z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane            
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817).  

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których  mowa w SIWZ w rozdziale V 
ust. 2 pkt 1- 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości.  

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w  pkt 2, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 3 stosuje się odpowiednio.   

5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu.  
 

 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Ofertę należy złożyć (przesłać) na adres Zamawiającego pocztą lub osobiście - w sposób 

gwarantujący jej nienaruszalność. Kserokopie lub odpisy złożone w ofercie muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Oferta winna być napisana w języku polskim i winna mieć 
datę sporządzenia. 

2. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane 
3. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania jego spraw. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę 
zostanie wykluczony z postępowania. 

4. Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do niej, o ile nie wynika 
to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem 
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy. 

6. Cena oferty na wymieniony w specyfikacji zakres przedmiotu zamówienia powinna być 
podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.  

7. Cena zwiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań umowy.  
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
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9. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy: 
 

a) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą być one poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy lub osoby 
wymienione w pkt. c), 

b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone  
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem), 

c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność  
z oryginałem kopii dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie 
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, 
których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego 
(ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych 
dokumentach. 

 
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem 

na język polski, poświadczonym za zgodność z tekstem oryginalnym przez Wykonawcę. 
 
Składana oferta musi zawierać: 
 
1. Właściwie wypełniony i podpisany formularz oferty, będący Załącznikiem Nr 1 SIWZ,  
2. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym  w ustawie z dnia 

22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 11, 
poz. 66 ze zm.) 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 5 do SIWZ 
4. Oświadczenie o posiadaniu agentów w Norwegii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, 

Spitsbergenie oraz w akwenie Morza Bałtyckiego lub zagwarantowaniu, iż w przypadku 
zaistnienia szkody zaaranżuje i deleguje wyspecjalizowanego eksperta do oględzin szkody- 
zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do SIWZ 

5. Wykaz posiadanych agentów włączając agentów w Norwegii, Niemczech, Wielkiej 
Brytanii, Danii, Spitsbergenie oraz w akwenie Morza Bałtyckiego 

6. Oświadczenie o ilości ubezpieczonych statków lub wykaz statków ubezpieczonych w 
trzech ostatnich latach.  

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 6 do SIWZ 
9. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę 
10. Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk w tym treść klauzul instytutowych 
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VI.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferty należy składać do dnia 28.03.2012 r., do godz. 14:00. 
2. Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 

składania ofert. 
3. Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Dostawcę lub Wykonawcę przed 

upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być 
oznakowane na kopercie „ Zmiana „ lub „Wycofanie”. 

4. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone. 
5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
 
VII.OZNAKOWANIE OFERTY 
 
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści. 
2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do reprezentującego Zamawiającego 

na adres : 
 

Supra Brokers sp. z o.o. 
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10 

 
3. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie : Przetarg - ubezpieczenie dla 

Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Nie otwierać przed 28.03.2012 
godz. 14:10  

4. Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego – 
wykonawcy. 

 
VI.  OTWARCIE OFERT 
 
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.03.2012 o godz. 14:10, w siedzibie Instytutu 

Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, 81-712 Sopot, ul. Powstańców 
Warszawy 55 (sala nr 79). 

2. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert. 
 
VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń 
LUB DOKUMENTÓW I WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 

 
1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji i oświadczeń lub dokumentów za 

pomocą poczty elektronicznej na adres: centrala@suprabrokers.pl lub faksem pod numerem 
071/ 77 70 455.  
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2. Każdy uczestnik postępowania jest zobowiązany do przesłania oryginałów  oświadczeń 
lub dokumentów dostarczonych faksem lub pocztą elektroniczną niezwłocznie na 
żądanie każdej ze stron. 

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest broker ubezpieczeniowy 
Marcin  Foryś pod nr tel. 071/ 77 70 423 lub 501 359 101. 

 
VIII.  ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCE 
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień 

uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej 
ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Dotyczy to także wydłużenia aktualnej polisy ubezpieczenia na okres jednego miesiąca. 

2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do 
zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane 
w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis.  

 
XII.  ZAMAWIAJ ĄCY ŻĄDA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAW CĘ W 

OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓW IENIA, KTÓREJ WYKONANIE 
ZAMIERZA POWIERZY Ć PODWYKONAWCOM.  

 
XIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCE 

WYKONAWCY 
 

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługuje prawo do odwołania. 
Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w art.179 -198g 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy  
Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
XIV.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT: 
 

      PAKIET I 
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny oraz oferowanych warunków 
ubezpieczenia.  
 
 
Lp Kryterium Maksymalna 

liczba 
punktów do 
uzyskania 

Ocena dokonywać się będzie wg następujących zasad: 

1. Cena łączna / koszt w 
zł / 

90                                       najniższa zaoferowana cena x 90 
 ilość punktów =                   cena oferty badanej  
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2 Wysokość franszyzy 
redukcyjnej dla 
zadania 1 

10 Wzór: Wartość punktowa=10-(5x(A-B))/(C-B) 
Sposób oceny:                   
A - franszyza oferenta 
B - franszyza najniższa 
C - franszyza najwyższa                                  

 
Wynik = Wartość punktowa1 + Wartość punktowa2  

 
 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 
w oparciu o ustalone kryteria - Wynik ) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 
zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów 
 

PAKIET II 
 

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny, oraz oferowanych warunków 
ubezpieczenia. 
 
Sposób punktowania ofert według następujących wag:  
 
A. cena    80 % 
B. warunki ubezpieczenia  20 % 
 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. 
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
Wykonawców wobec każdego z kryterium.  

 

Gdzie : 

N- liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę 
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty 
P- liczba punktów uzyskanych w kryterium warunki ubezpieczenia 
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 
C = cena 80 % 

Oferty w kryterium C będą oceniane według następującego wzoru: 

 

P = warunki ubezpieczenia 20 % 
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Oceniane będą warunki ubezpieczenia - przyjęcie klauzul dodatkowych, według 
następujących zasad: 

a. brak akceptacji klauzul obligatoryjnych powoduje odrzucenie oferty 
b. za przyjęcie poszczególnych klauzul zostanie przyznana ilość punktów przypisana 

danej klauzuli 

Dopuszczalna jest zmiana treści klauzul, ale w przypadku zmian odbiegających na 
niekorzyść Zamawiającego od treści podanej w SIWZ, za zmienioną klauzulę 
przyznanych będzie 0 punktów. 

Oferty w kryterium P będą oceniane według następującego wzoru 

 

WP – wartość liczbowa ocenianego kryterium uzyskana w danej ofercie 
WM – maksymalna możliwa do uzyskania wartość liczbowa ocenianego kryterium 

 
XV.   ODRZUCENIE OFERTY  

 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

 
1. jest niezgodna z ustawą, 
2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

 udzielenie zamówienia, 
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na  

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
XVI.  ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWO ŚĆ SKŁADANIA 
OFERT CZĘŚCIOWYCH, GDZIE CZ ĘŚĆ 1 STANOWI PAKIET I,  
A CZĘŚĆ 2 STANOWI PAKIET II 
 



                     
                  SUPRA BROKERS ®  

                                                  F 005 - 01 
______________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10,  tel.071 788 94 66, faks 071 788 94 67, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000155993,   

kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230 

Strona 25 z 41

XVII.   ZAMAWIAJ ĄCY NIE DOPUSZCZA MO ŻLIWO ŚCI         
SKŁADANIA OFERT  WARIANTOWYCH 

XVIII.  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT  OBCYCH W 
JAKICH PROWADZONE B ĘDĄ ROZLICZENIA MI ĘDZY 
ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą 

 
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych 
polskich. 
 

XIX. ZAMAWIAJ ĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM 
 

XX.  ZAMAWIAJ ĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA 
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 XXI. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU I 
ZAWARCIA UMOWY 

 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 
ofertę, dla każdego z pakietów, z punktu widzenia przyjętych w dokumentacji 
kryteriów. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy wykonawców, którzy zło-żyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację;  
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie za-mówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;  
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta.  

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

XXII.  ZAMAWIAJ ĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY 
RAMOWEJ 

 

XXIII. ZAMAWIAJ ĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZANIA   
AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
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XXIV. ZAMAWIAJ ĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW 

UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 

XXV. ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWO ŚĆ DOKONANIA 
ZMIANY POSTANOWIE Ń ZAWARTEJ UMOWY W 
STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ 
DOKONANO WYBORU WYKONAWCY 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania, na wniosek Zamawiającego, zmian w 
przedmiocie ubezpieczenia w polisach wystawianych na okresy określone w SIWZ. 
Dopuszczane zmiany dotyczą aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia 
oraz zakresu działalności Zamawiającego przekazanych przez Zamawiającego. 

XXVI. POSTANOWIENIA DOTYCZ ĄCE UMOWY ZAWARTE S Ą W  
        PROJEKCIE UMOWY, BĘDĄCYM ZAŁ ĄCZNIKIEM NR 3 I 4. 
 

XXVII. ZAŁ ĄCZNIKI 
Integralną część specyfikacji warunków zamówienia stanowią niżej wymienione Załączniki: 

1. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty dla zadań Pakietu I 
2. Załącznik Nr 2 - Formularz oferty dla zadań Pakietu II 
3. Załącznik Nr 3 - Umowa Generalna dla zadań Pakietu I 
4. Załącznik Nr 4 - Umowa Generalna dla zadań Pakietu II 
5. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 
6. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 
7. Załącznik Nr 7 – Certyfikat PRS 
8. Załącznik Nr 8 – Karta Bezpieczeństwa UM 
9. Załącznik Nr 9  - Plan rejsów 
10. Załącznik Nr 10 – Oświadczenie o posiadaniu agentów w Norwegii, Niemczech, 

Wielkiej Brytanii, Danii, Spitsbergenie oraz w akwenie Morza Bałtyckiego lub 
zagwarantowaniu, iż w przypadku zaistnienia szkody zaaranżuje i deleguje 
wyspecjalizowanego eksperta do oględzin szkody (tylko dla zadań Pakietu I) 

11. Załącznik Nr 11 – Rejestr majątku wraz z załącznikiem 
12. Załącznik Nr 12 - Oświadczenie o ilości ubezpieczonych statków lub wykaz 

ubezpieczonych statków w trzech ostatnich latach (tylko dla zadań Pakietu I)  
                         

                                                                                       Marcin Foryś  



 

 

   Załącznik Nr 1 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY NA USŁUG Ę KOMPLEKSOWEGO 
UBEZPIECZENIA DLA INSTYTUTU OCEANOLOGII POLSKIEJ 

AKADEMII NAUK W SOPOCIE 
PAKIET I 

 
1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela): 

............................................................................................................................................ 

2. Cena ostateczna oferty (słownie) okres 12 miesięcy: 

............................................................................................................................................ 

 

Lp. Nazwa  ryzyka  

Udział własny/ 
franszyza 

integralna/ 
franszyza 

redukcyjna 

Wysokość 
składki za 

okres 12 m-
cy 

1 

Ubezpieczenia kadłuba i 
maszyn s/y „Oceania” – 
ryzyka morskie i min,  

u.wł: ……….. 
fr.red.: brak 
fr.int.:brak 
 

 

Ubezpieczenia kadłuba i 
maszyn s/y „Oceania” –
wydatki,  

u.wł: ……….. 
fr.red.: brak 
fr.int.:brak 
 

 

Ubezpieczenie kadłuba i 
maszyn s/y „Oceania” – 
aparatura i sprzęt 

u.wł.:…….. 
fr.red.: brak 
fr.int.:brak 
 

 

Ubezpieczenia kadłuba i 
maszyn s/y „Oceania” –
odpowiedzialność cywilna 
armatora 

u.wł.:….. 
fr.red:brak 
fr.int.:brak 
 

 

2 

Ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków 
załogi stałej Ubezpieczenie 
następstw nieszczęśliwych 
wypadków załogi stałej i 
ekipy wykonującej badania 
naukowe lub inne zlecone 
czynności przez armatora 
,biorących udział w rejsie s/y  
„Oceania” 

u.wł/fr.red: brak 
fr.int.: brak 
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3 

Ubezpieczenie rzeczy 
osobistych członków załogi 
stałej Ubezpieczenie 
następstw nieszczęśliwych 
wypadków załogi stałej i 
ekipy wykonującej badania 
naukowe lub inne zlecone 
czynności przez armatora 
,biorących udział w rejsie s/y 
„Oceania” 

u.wł.: brak 
fr.red.: brak 
fr.int.: brak 
 

 

4 

Ubezpieczenie aparatury 
naukowo badawczej i sprzętu 
używanego na s/y „Oceania” 
do badań i pomiarów w 
wodzie. 

u.wł:……… 
fr. red.: brak 
fr.int.: brak 
 

 

 RAZEM -  

 
W ubezpieczenia aparatury naukowo badawczej i sprzętu używanego na s/y „Oceania” do 
badań i pomiarów w wodzie zastosowano stawkę ………………………% 
 
3. Składka za ubezpieczenie zostanie rozłożona na 4 raty. 
 
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu, uzyskał  wszystkie 

informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty  i właściwego 
wykonania zamówienia oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się z zapisami 
Umowy Generalnej i w pełni akceptuje jej treść. 

 
5. Wykonawca oświadcza, że jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 
 
......................................... , ............................                            ................................................... 
        Miejscowość                       Data                                            Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ OFERTY NA USŁUG Ę KOMPLEKSOWEGO 
UBEZPIECZENIA  DLA INSTYTUTU OCEANOLOGII POLSKIEJ 

AKADEMII NAUK W SOPOCIE  

PAKIET II 

1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 

............................................................................................................................................. 

2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy: 

............................................................................................................................................. 

Lp. Nazwa ryzyka  
Udział własny/ 

franszyza integralna/ 
franszyza redukcyjna 

Wysokość składki 
na okres 
12 m-cy 

1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
u.wł.: brak 
fr.int.: …….. 
fr. red.: brak 

 

2 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych 
żywiołów 

u.wł.: brak 
fr.int.: …….. 
fr. red.: brak 

 

3 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w 
systemie wszystkich ryzyk  

u.wł.: …… 
fr.int.: ……. 
fr. red.: brak 

 

4 Ubezpieczenie w podróży zagranicznej 
u.wł.: brak 
fr.int.: brak 
fr. red.: brak 

 

5 
Klauzule rozszerzające zakres ochrony 
ubezpieczeniowej 

-  

 RAZEM -  

3. Sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz limity zgodnie z SIWZ 

4. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

Oświadczam, iż w ubezpieczeniu nieruchomości od ognia i innych żywiołów zastosowano 
stawkę (w %): …………………………… 
Oświadczam, iż w ubezpieczeniu ruchomości od ognia i innych żywiołów zastosowano 
stawkę (w %): …………… 

5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk zastosowano stawkę 
dla sprzętu stacjonarnego (w %): …………… 
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk zastosowano stawkę 
dla sprzętu przenośnego (w %): …………… 
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KLAUZULE ROZSZERZAJ ĄCE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
 

Nazwa klauzuli 
Liczba pkt 
przypisana 

klauzuli 

Składka za 
12 m-cy 

Przyjęta 
TAK/NIE 

1. Klauzula przepięć  Obligatoryjna   

2. Klauzula reprezentantów  Obligatoryjna   

3. Klauzula automatycznego 
pokrycia  

Obligatoryjna   

4. Klauzula stempla 
bankowego 

Obligatoryjna   

5. Klauzula ograniczenia 
zasady proporcji  

Obligatoryjna   

6. Klauzula Leeway’a  Obligatoryjna   

7. Klauzula podatku VAT  Obligatoryjna   

8. Klauzula remontowa  Obligatoryjna   

9. Klauzula prac 
budowlanych  

Obligatoryjna   

10. Klauzula początku 
odpowiedzialności 

Obligatoryjna   

11. Klauzula rozliczenia 
składki  

Obligatoryjna   

12. Klauzula wartości 
księgowej brutto  

Obligatoryjna   

13. Klauzula miejsca 
ubezpieczenia  

Obligatoryjna   

14. Klauzula usunięcia 
pozostałości po szkodzie 

Obligatoryjna   

15. Klauzula wznowienia 
limitów po powstaniu 
szkody  

15   

16. Klauzula ewakuacji  5   

17. Klauzula nowych miejsc 
ubezpieczenia  

5   

18. Klauzula płatności rat  5   

19. Klauzula zniesienia zasady 
proporcji  

20   

20. Klauzula zabezpieczeń 
przeciwpożarowych  

5   

21. Klauzula uderzenia 
pojazdu własnego  

5   

22. Klauzula likwidacyjna w 
sprzęcie elektronicznym  

10   

23. Klauzula 
niezawiadomienia w 
terminie o szkodzie  

10   
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Nazwa klauzuli 
Liczba pkt 
przypisana 

klauzuli 

Składka za 
12 m-cy 

Przyjęta 
TAK/NIE 

24. Klauzula szybkiej 
likwidacji szkód  

20   

25. Klauzula przetężenia  10   

26. Klauzula jurysdykcji  5   

27. Klauzula katastrofy 
budowlanej  

10   

28. Klauzula zniszczenia przez 
obiekty sąsiadujące  

20   

RAZEM -  - 

6. Składka za ubezpieczenie zostanie rozłożona na 4 rat/y. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu, uzyskał wszystkie 
informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty i właściwego 
wykonania zamówienia oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się z zapisami 
Umowy Generalnej i w pełni akceptuje jej treść. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

9. Wykonawcza oświadcza, że do oferty mają zastosowanie następujące Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia: 

1. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………, 

2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………, 

3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………, 

 

 
 
 

........................................., ............................ ......................................................... 
Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 
 

UMOWA  
(DLA ZADA Ń PAKIETU I) 

 

Zawarta w dniu ..................... r.  w Sopocie 
pomiędzy : 
Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie 
Adres siedziby (dyrekcji): 81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55 
NIP: 585-10-04-839 
REGON: 000632467 
 
reprezentowanym przez: 
1. Dyrektora …………………….. 
zwanym dalej Ubezpieczającym 

a 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
z siedzibą w .................................................................................................................. 
reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………. 
zwanym dalej Ubezpieczycielem. 

przy udziale brokera ubezpieczeniowego: 
Supra Brokers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  przy Fabrycznej 10, 53-609 Wrocław 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz w 
wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie 
zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia s/y „Oceania” dla Instytutu Oceanologii 
Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, o następującej treści: 

 
 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu ochrony     
ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ . 

 

2. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy Generalnej      
są: 
 
a. Ubezpieczenia kadłuba i maszyn s/y „Oceania” – ryzyka morskie i min, wydatków, 

aparatura, sprzęt oraz odpowiedzialność cywilna armatora 
  
b.  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków załogi stałej i ekipy wykonującej   
      badania naukowe lub inne zlecone czynności przez armatora, biorących udział w rejsie   
      s/y „Oceania  
c. Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi stałej i ekipy wykonującej badania  
    naukowe lub inne zlecone czynności przez armatora ,biorących udział w rejsie s/y  
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    „Oceania  
d. Ubezpieczenie aparatury naukowo badawczej i sprzętu używanego na s/y „Oceania” do 

badań i pomiarów w wodzie. 
 

3. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów 
ubezpieczeń sporządzone zostaną odpowiednie aneksy określające szczegółowo przedmiot, 
zakres i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Wszelkie ubezpieczenia uzupełniające 
kalkulowane będą na bazie stawek określonych w Formularzu Ofertowym. 
 

§ 2 

1. Umowa Generalna dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 zawarta zostaje    
na okres od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. 

2. Na okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel wystawi polisy ubezpieczeniowe potwierdzające 
zawarcie umowy ubezpieczenia. 

3. W trakcie trwania umowy Ubezpieczyciel nie może podnosić składek wynikających z 
aktualizacji taryf oraz zmieniać warunków ubezpieczenia. 
 

§ 3 

1. Zakres ubezpieczeń zawartych na podstawie Umowy Generalnej określony jest     
szczegółowo w SIWZ wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń     
mają zastosowanie postanowienia SIWZ, niniejszej Umowy Generalnej oraz   właściwych 
ogólnych warunków ubezpieczeń. 

2. Wszelkie warunki określone w SIWZ i niniejszej Umowie Generalnej mają 
pierwszeństwo     przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. 
Ustala się, że w    razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z 
ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie 
korzystniejsze dla Ubezpieczonego. 

 
§ 4 

1. Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy Generalnej, 
ustalona    w wyniku postępowania przetargowego w wysokości  ……………… , zostaje  
podzielona na 4 raty. 

2. Składki płacone będą kwartalnie z terminem płatności pierwszej raty  przypadającym na     
21 dzień od daty rozpoczęcia udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.  

 
§ 5 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Morskiego, Ustaw ubezpieczeniowych z dnia 22.05.2003 r. 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a także dokumentacja postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego – znak sprawy SIWZ Nr 121/19/03/2012/N/Sopot. 

§ 6 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Ubezpieczającego. 
 

§ 7 
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Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Ubezpieczającego, jeden dla Ubezpieczyciela. 

 
 
 
 
 
……………………….                                                                               …………………….. 
Ubezpieczyciel                                                                                              Ubezpieczający                         
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Załącznik nr 4 

UMOWA 
(DLA ZADA Ń PAKIETU II) 

Zawarta w dniu ..................... r. w Sopocie 
pomiędzy: 
Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie 
Adres siedziby (dyrekcji): 81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55 
NIP: 585-10-04-839 
REGON: 000632467 
 
reprezentowanym przez: 
1. Dyrektora – ……………………………… 
zwanym dalej Ubezpieczającym 

a 
………………………………………………………………….……….………… 
Adres siedziby:…………………... 
NIP: ……………………………... 
REGON : ………………………... 
 
reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………………….. 
2. ………………………………………………….. 
zwanym dalej Ubezpieczycielem. 

przy udziale brokera ubezpieczeniowego: 
Supra Brokers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Fabrycznej 10, 53-609 Wrocław 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie 
zamówienia publicznego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii 
Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, o następującej treści: 

§ 1 

1.  Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. 

2.  Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy Generalnej 
są: 

a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i 
posiadanego mienia 
b) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 
c) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 
d) Ubezpieczenie w podróży zagranicznej 

3. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów 
ubezpieczeń sporządzone zostaną odpowiednie aneksy określające szczegółowo przedmiot, 
zakres i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Wszelkie ubezpieczenia uzupełniające 
kalkulowane będą na bazie stawek określonych w Formularzu Ofertowym. 
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§ 2 

1. Umowa Generalna dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 zawarta zostaje 
na okres 12 miesięcy, od dnia 01.04.2012 r. do dnia 31.03.2013 r. 

2. Na okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel wystawi polisy ubezpieczeniowe potwierdzające 
zawarcie umowy ubezpieczenia. 

3. W trakcie trwania umowy Ubezpieczyciel nie może podnosić składek wynikających 
z aktualizacji taryf oraz zmieniać warunków ubezpieczenia. 

§ 3 

1. Zakres ubezpieczeń zawartych na podstawie Umowy Generalnej określony jest 
szczegółowo w SIWZ wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń mają 
zastosowanie postanowienia SIWZ, niniejszej Umowy Generalnej oraz właściwych ogólnych 
warunków ubezpieczeń. 

2. Wszelkie warunki określone w SIWZ i niniejszej Umowie Generalnej mają 
pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. 
Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. 
postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie 
korzystniejsze dla Ubezpieczonego. 

§ 4 

1. Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy Generalnej, 
ustalona w wyniku postępowania przetargowego w wysokości………………, zostaje 
podzielona na ………. raty. 

2. Składki płacone będą kwartalnie z terminem płatności pierwszej raty przypadającym 
na21 dzień od daty rozpoczęcia udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej. 

§ 5 

Strony zastrzegają sobie możliwość zmian warunków Umowy Generalnej oraz umów 
ubezpieczenia w trakcie ich trwania zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Ustaw ubezpieczeniowych z dnia 22.05.2003 r. oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych, a także dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego – znak sprawy SIWZ Nr 121/19/03/2012/N/Sopot. 

§ 7 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Ubezpieczającego. 
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§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Ubezpieczającego, jeden dla Ubezpieczyciela. 

……………………….  ………………………. 
Ubezpieczyciel  Ubezpieczający 
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Załącznik Nr 5 

 
  

 
 
................................................................. 
Nazwa wykonawcy 
................................................................. 

................................................................. 

Imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 
 

 
 OŚWIADCZENIE 

 
 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że: 
 

1. Posiadam  uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadam wiedzę i doświadczenie.  
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
 
 
 
 

 
......................................... , ............................                            ................................................... 
        Miejscowość                       Data                                            Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 6 

 
  

 
 
................................................................. 
Nazwa wykonawcy 
................................................................. 

................................................................. 

Imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 
 

 
 OŚWIADCZENIE 

 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że: 
 

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego  zamówienia  na 
podstawie przesłanek  zawartych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
–   Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.). 

 
 
 
 
 

 
......................................... , ............................                            ................................................... 
        Miejscowość                       Data                                            Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 10 
 

  
 
 
................................................................. 
Nazwa wykonawcy 
................................................................. 

................................................................. 

Imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 
 

 
 OŚWIADCZENIE 

 
 
            Niniejszym oświadczam, że (nazwa Towarzystwa ubezpieczeniowego) posiada 
agentów w Norwegii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Danii, Spitsbergenie oraz akwenie 
Morza Bałtyckiego a w związku z brakiem agenta w Norwegii, Niemczech, Wielkiej 
Brytanii i Danii, Spitsbergenie oraz akwenie Morza Bałtyckiego gwarantuję, iż w 
przypadku zaistnienia szkody (nazwa Towarzystwa ubezpieczeniowego) zaaranżujemy i 
delegujemy wyspecjalizowanego eksperta do oględzin szkody. 
 
 
 
 
 
 

 
......................................... , ............................                            ................................................... 
        Miejscowość                       Data                                            Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 12 
 

  
 
 
................................................................. 
Nazwa wykonawcy 
................................................................. 

................................................................. 

Imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 
 

 
 OŚWIADCZENIE 

 
 
            Niniejszym oświadczam, że (nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego) w ciągu trzech 
ostatnich lat ubezpieczył: (ilość ubezpieczonych statków) statków 
 
 
 
 
 
 

 
......................................... , ............................                            ................................................... 
        Miejscowość                       Data                                            Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


