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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstańców Warszawy 55
Sopot
81-712
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Maśnicka
Tel.:  +48 587311707
E-mail: mmasnicka@iopan.gda.pl 
Faks:  +48 585512130
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.suprabrokers.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Supra Brokers S.A.
Aleja Śląska 1
Wrocław
54-118
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Suszyńska-Zioło
Tel.:  +48 717770400
E-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Faks:  +48 717770455
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.suprabrokers.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Supra Brokers S.A., 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1
ul. Powstańców Warszawy 55, pok. 120
Sopot
81-712
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Maśnicka
Tel.:  +48 587311707
E-mail: mmasnicka@iopan.gda.pl 

mailto:mmasnicka@iopan.gda.pl
http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html
www.suprabrokers.pl
mailto:centrala@suprabrokers.pl
www.suprabrokers.pl
mailto:mmasnicka@iopan.gda.pl
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Faks:  +48 585512130
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.iopan.gda.pl/bip/index.html

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Polskiej Akademii Nauk

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: BADANIA NAUKOWE

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie
Numer referencyjny: SIWZ NR 19/2017/N/Sopot

II.1.2) Główny kod CPV
66510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
P. I 1.Ub.OC.z tyt. prow.dz. i pos. mienia.2.Ub. mienia od ognia i in. żywiołów 3.Ub. sp.ele. w sys. wszystkich
ryzyk 4.Ub.w pod.zagr. P. II1.Ub. kadłuba i maszyn s/y „Oceania” ryz.morskie i min, wydatki, aparatura,
sprzęt oraz OC armatora 2.Ub. NNW czł.załogi stałej i ekipy wyk.badanie naukowe lub inne zlecone
czynn.przez armatora, biorących udział w rejsie s/y „Oceania”3.Ub.rzeczy osobistych członków załogi stałej
i ekipy wykonującej badanie naukowe lub inne zlecone czyn.przez armatora, biorących udział w rejsie s/y
„Oceania”4.Ub.apar. na-bad. i sprz. używanego do badań i pomiarów w wodzie.5.Ub. casco z włączeniem
kradzieży, OC armator SONDA II 6.Ub.rzeczy os. członków załogi stałej i ekip wyk. badanie naukowe lub
inne zlecone czynności przez armatora, biorący udział w rejsie SONDA II7.Ubezpieczenie NNW, 8.Ub.pławy
pomiarowej SatBałtyk do badań i pomiarów w wodzie9.Ub.apar. na-bad i sprz.uż. do bad. i pomiarów w
wodzi(ROV, USBL)10.Ub.ap.na-bad.i sprz. używ.do badań i pom.w wodzie AUV

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:
PAKIET I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55

II.2.4) Opis zamówienia:

http://www.iopan.gda.pl/bip/index.html
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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.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: 32
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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:
PAKIET II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55

II.2.4) Opis zamówienia:
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 do badań i pomiarów w wodzie.
5. Ubezpieczenia casco z włączeniem kradzieży, OC armatora – SONDA II (jachty, pontony)
6. Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi stałej i ekipy wykonującej badanie naukowe lub inne
zlecone czynności przez armatora, biorących udział w rejsie SONDA II
7. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
8. Ubezpieczenie pławy pomiarowej SatBałtyk do badań i pomiarów w wodzie
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9. Ubezpieczenie aparatury naukowo-badawczej i sprzętu używanego do badań i pomiarów w wodzie (ROV,
USBL)
10. Ubezpieczenie aparatury naukowo-badawczej i sprzętu używanego do badań i pomiarów w wodzie (AUV)

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: 31
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) spełniający warunki określone w art. 22 ust.1b pkt. 1 w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej czyli posiadający zezwolenie na wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej w dziale II, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 ), 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.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej.
Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i 3.
2) wobec których nie zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy skutkujące wykluczeniem
z postępowania. Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do przesłanek określonych w art. 24 ust. 5
ustawy.
2. Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie
przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg
zasady spełnia/nie spełnia.
3. Środki naprawcze (self- cleaning)
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy oraz pkt. 16-21
ustawy(obligatoryjne przesłanki wyłączenia) może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody na
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne
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za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/04/2017
Czas lokalny: 12:10

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: 12/06/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/04/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Supra Brokers S.A.; 54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający, wykonawcy, osoby zainteresowane

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.WADIUM - Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 930,00 zł dla zadań Pakietu I; 8 300,00 zł
dla zadań Pakietu II. Wadium należ wnieść w formie wskazanej w SIWZ przed upływem terminu składania ofert.
2. POWTÓRZENIE USŁUG PODOBNYCH DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO- Zamawiający przewiduje
możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do
zamówienia podstawowego stanowiących 10% zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie
na usługi zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu
przesłanek z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy.
3. ZMIANY DO UMOWY - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie
ubezpieczenia. Dopuszczane zmiany dotyczą:
1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum
ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej
składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu
zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis.
2)zmiany terminu realizacji zamówienia;
3)zakresu działalności Zamawiającego przekazanych przez Zamawiającego,
4) realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie
przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2 a-c ustawy;
5)sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w art. 144 ust.1 pkt. 3 a-b ustawy;
6) zmiany wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowy wykonawcą po
spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt. 4 a-c ustawy;
7) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy;
8) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
9)nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
Zmiana z pkt 9) może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności
mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.
1. Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - jeżeli Wykonawca działa w formie
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na
zasadzie wzajemności

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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