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- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe
2018/S 198-448317
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Balicka
E-mail: zamowienia.publiczne.bydgoszcz@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.gov.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.kowr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 38
Bydgoszcz
85-039
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Balicka
Tel.: +48 525250801
E-mail: zamowienia.publiczne.bydgoszcz@kowr.gov.pl
Faks: +48 525250830
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
następujący adres:
KOWR OT Bydgoszcz
Hetmańska 38
Bydgoszcz
85-039
Polska
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Osoba do kontaktów: Magdalena Balicka
Tel.: +48 525250801
E-mail: zamowienia.publiczne.bydgoszcz@kowr.gov.pl
Faks: +48 525250830
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.gov.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: agencja wykonawcza
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy
Numer referencyjny: BYD.WOP.260.35.2018.MB
II.1.2) Główny kod CPV
66510000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ubezpieczenia mienia oraz
odpowiedzialności cywilnej na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Bydgoszczy, określonej w pkt. II.2.4 i szczegółowo w SIWZ.
2. Postępowanie zostało przygotowane i będzie przeprowadzone przy udziale
brokera ubezpieczeniowego PWS Konstanta S.A., który jako pośrednik
ubezpieczeniowy będzie wykonywał również czynności związane z realizacją
zawartej umowy.
3. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest zapłacić brokerowi kurtaż
w wysokości zwyczajowo przyjętej.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38 – siedziba Oddziału
Jedn. organizacyjne:
87-811 Nasiegniewo
87-148 Łysomice, ul. Toruńska 10
86-022 Dobrcz, Kusowo, ul. Osiedlowa 11
89-210 Łabiszyn, Lubostroń
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
1.1 Przedmiot ubezpieczenia/system ubezpieczenia/ rodzaj sumy
ubezpieczenia/wartość w PLN
Budynki i budowle/ Sumy stałe/ Księgowa brutto/ 2 376 272,77
Mienie niskocenne/Sumy stałe/ Księgowa brutto/ 783 099,20
Maszyny, urządzenia i wyposażenie/ Sumy stałe/ Księgowa brutto/ 1 234 853,69
Gotówka/ Pierwsze ryzyko/ Nominalna/ 30 000,00
Nakłady inwestycyjne/ Pierwsze ryzyko/ Księgowa brutto/ 20 000,00
Mienie pracowników/ Pierwsze ryzyko/ Rzeczywista/ 20 000,00
Limity odpowiedzialności na ryzyko kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji,
szyb od stłuczenia (limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko):
a) Urządzenia i wyposażenie: 50 000 PLN
b) Gotówka od kradzieży z włamaniem: 30 000 PLN
c) Gotówka od rabunku w lokalu: 30 000 PLN
d) Gotówka w transporcie (teren RP): 30 000 PLN
e) Szyby od stłuczenia: 20 000 PLN
f) Kradzież zwykła: 5 000 PLN
g) Dewastacja: 50 000 PLN
h) Graffiti: 10 000 PLN
1.2 Zakres ubezpieczenia – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie
zdarzenia mogące spowodować szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będące następstwem zdarzenia o
charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i
niezależnie od woli Ubezpieczonego rozszerzony o klauzule dodatkowe. Ochrona
w ramach w/w zakresu ubezpieczenia obejmuje zdarzenia szczegółowo opisane w
SIWZ
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
2.1 Przedmiot ubezpieczenia/system ubezpieczenia/ rodzaj sumy
ubezpieczenia/wartość w PLN
Sprzęt stacjonarny/ Sumy stałe/ Księgowa brutto/ 600 000,00
Sprzęt przenośny/ Sumy stałe/ Księgowa brutto/ 85 000,00
Dane i zewnętrzne nośniki/ Pierwsze ryzyko/ Księgowa brutto/ 130 000,00
2.2 Zakres ubezpieczenia – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie
zdarzenia mogące spowodować szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będące następstwem zdarzenia o
charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i
niezależnie od woli Ubezpieczonego rozszerzony o klauzule dodatkowe. Ochrona
w ramach w/w zakresu ubezpieczenia obejmuje zdarzenia szczegółowo opisane w
SIWZ
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
oraz posiadanego mienia.
3.1 Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz osób i podmiotów, za które ponosi on
odpowiedzialność w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym i
użytkowanym mieniem z włączeniem odpowiedzialności cywilnej za
produkt/wykonaną usługę w granicach odpowiedzialności prawnej
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego bez rozgraniczania na odpowiedzialność
cywilną deliktową i kontraktową.
Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia szczegółowo opisane w SIWZ.
4. Rodzaj działalności zgłoszonej do ubezpieczenia oraz przebieg szkodowy w
ciągu ostatnich 3 lat zostały szczegółowo opisane w SIWZ.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: franszyza redukcyjna / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: samolikwidacja szkód / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: termin rozliczenia (i zapłaty) szkody / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 15/12/2018
Koniec: 14/12/2019
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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają
wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności
zawodowej, tj. posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej na terenie RP, zgodnie z ustawą z 11.9.2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie tożsamym z przedmiotem
niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności
ubezpieczeniowej na terenie RP w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego
zamówienia
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub
administracyjnych:
Polisa musi być wystawiona przez ubezpieczyciela, który posiada zezwolenie na
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, zgodnie z ustawą z
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11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki umowy określone są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ,
opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie tylko w zakresie okoliczności
opisanych w art. 144 uPzp
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: nie
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: 20/11/2018
Czas lokalny: 08:00
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: 18/01/2019
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:
KOWR OT Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, sala konferencyjna na
parterze, POLSKA.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W przetargu mogą wziąć udział tylko ci Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, określone w niniejszym ogłoszeniu i szczegółowo
opisane w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawi art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 1
przywołanej ustawy. 2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca przed
terminem składania ofert przesyła Zamawiającemu drogą elektroniczną
zaszyfrowany JEDZ opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Hasło do
otworzenia pliku Wykonawca wpisuje w formularzu ofertowym. Szczegółowe
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informacje dotyczące przesłania Zamawiającemu zaszyfrowanego JEDZ zawarto w
SIWZ. 3. Zamawiający działając zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień
publicznych może zastosować w przedmiotowym postępowaniu odwróconą
procedurę przeprowadzenia postępowania tj. najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. 4. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie
okoliczności wymienionych w punkcie 1: zezwolenie na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oświadczenie o braku
orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne. Szczegółowe informacje nt. powyższych dokumentów
oraz zasady i terminy ich składania zostały dokładnie opisane w SIWZ. 5. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia
dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: a) wstępnego
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia z postępowania przesłanego droga elektroniczna w formie JEDZ
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, b) oświadczenia nt
przynależności do grupy kapitałowej, c) dokumentów i oświadczeń złożonych na
wezwanie zamawiającego. 6. Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium wysokość wadium oraz zasady wpłaty zostały szczegółowo opisane w SIWZ. 7.
Zamawiający informuje, że administratorem czyli podmiotem decydującym o
celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedziba w Warszawie (01-207)
przy ul. Karolkowej 30. Jako administrator przetwarzać będziemy Państwa dane
osobowe w celach związanych z udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego
oraz w celach związanych z realizacją obowiązków KOWR jako Zamawiającego,
które wynikają z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie a także w celu
realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji
dokumentów, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
wymienionych w art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej
została zawarta w SIWZ
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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
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Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2018
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