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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do przetargu nieograniczonego na:
USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
I UBEZPIECZENIA MIENIA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
KOD CPV: CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty 221.000 euro
ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,
NIP 712-010-37-75, REGON 000001896
Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.lublin.pl
Zamawiający, działając na podstawie art. 15 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych,
powierzył przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
brokerowi
ubezpieczeniowemu,
zwanego
„Pełnomocnikiem
Zamawiającego”,
uczestniczącym w przygotowaniu procedury przetargowej, prowadzącym postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, pośredniczącym przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)..

„Pełnomocnikiem Zamawiającego” jest BROKER UBEZPIECZENIOWY
„Lewczuk” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Brzoskwiniowa 1
REGON 430849018, NIP 946-19-57-723, KRS 0000206033
tel. (81) 743 39 88, tel. kom. 507 146 194.
fax(81) 747-56-99; email: biuro@lewczuk.biz
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 40 ust. 2 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy oraz datę sporządzenia.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę /osoby/ uprawnioną do reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu w zakresie praw majątkowych, zgodnie z wpisem do
właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
Podpis (podpisy) złożony pod ofertą powinien być opieczętowany pieczątką z imieniem
i nazwiskiem składającego podpis.
Oferta może również być podpisana przez pełnomocnika z tym, że do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego
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(ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych
dokumentach.
Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany lub
poprawki powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
Strony oferty powinny być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji
oferty.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcy składają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiając pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
w oryginale należy załączyć do oferty.
Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ.
Załączniki stanowią integralną część oferty.
Oświadczenia i dokumenty wymagane SIWZ powinny być złożone:
1) Oświadczenia, o których mowa w niniejszej Specyfikacji składane są w formie pisemnej
- z oryginalnym podpisem
2) Oświadczenia, o których mowa w niniejszej Specyfikacji składane przez wykonawcę
i inne podmioty, na zdolnościach (technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej),
których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. składane są
w oryginale.
3) Dokumenty, o których mowa w niniejszej Specyfikacji inne niż oświadczenia, składane są
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
4) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na
którego zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej polega wykonawca,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli złożona oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca może, nie później niż
w terminie składania ofert, złożyć zastrzeżenie, że nie mogą one być udostępniane.
Zastrzeżenie będzie skuteczne jeśli Wykonawca wykaże w w/w terminie, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
(wykonawcy) winny być wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzulą „TAJNE – NIE
UDOSTĘPNIAĆ INNYM WYKONAWCOM”
Brak zastrzeżenia skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że cała oferta jest jawna
i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa”– rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności– art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419)
Od chwili otwarcia oferty są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez wykonawcę jako
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stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający udostępni oferty na pisemny wniosek
zainteresowanego.
12. Ofertę umieścić należy w kopercie zaadresowanej na adres Pełnomocnika Zamawiającego:
Pełnomocnik Zamawiającego - Lewczuk Sp. z o.o.,
ul. Brzoskwiniowa 1, 20-142 Lublin oraz posiadającej oznaczenie:
„Oferta do przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia
mienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Nr sprawy 2018/11/ZP
nie otwierać przed 17 grudnia 2018 r. godz. 14:35 /należy wpisać ostateczny termin otwarcia ofert./

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę wykonawcy, aby można było odesłać ofertę,
w przypadku złożenia jej po terminie lub w przypadku wycofania oferty przed terminem składania
ofert.
II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Prawo do ubiegania się o udzielenie zamówienia mają tylko ci wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki określone przez Zamawiającego
w Ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące:
1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
1.3 zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Wykonawca
musi być uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w myśl
ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. jedn.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 999 ze zm.), co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym
zakresie.
2.3. Zdolność techniczna i zawodowa – Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym
zakresie.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek
wynikających z art. 24 ust. 1 oraz następujących przesłanek wynikających z art. 24 ust. 5
pkt. 1) ustawy Pzp.:
3.1 Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.
4. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów.
4.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
4.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia z postępowania.
4.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4.6 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale III ust. 1 SIWZ (na
wezwanie Zamawiającego).
4.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, kryteriów selekcji lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 4.1.
5. Wykonawcy występujący wspólnie
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.
23 ustawy Pzp.:
a) Oświadczenia wymagane w Rozdziale III ust. 1 SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
b) wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale II
ust. 2 pkt. 2.1 SIWZ następuje oddzielnie dla każdego Wykonawcy (każdy Wykonawca
występujący wspólnie musi spełniać postawiony warunek);
c) wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
zgodnie z art. 24 ustawy Pzp. następuje przez każdego z wykonawców oddzielnie.
d) Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, nastąpi
na podstawie dokumentów wskazanych w Rozdziale III SIWZ - oświadczeń wstępnych (rozdział
III ust. 1 ) oraz oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego na podstawie
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego (Dz. U. z 2016 r. nr 1126 z poźn. zm.).
7. Podwykonawcy
7.1. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że całość zamówienia
nie może być powierzona podwykonawcom.
8. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury przewidzianej w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp – w pierwszej kolejności Zamawiający dokona oceny ofert a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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9.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu.
10. W przypadku dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa ust. 2-4 Rozdziału III
SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowym ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty
11. W przypadku oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2-4 Rozdziału III SIWZ,
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów o ile są one aktualne.

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie
w/w okoliczności:
1) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie
z załącznikiem Nr 9 do SIWZ
2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem
Nr 10 do SIWZ.
2. Oświadczenia lub dokumenty składane przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3
ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia).
2.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3. Oświadczenia lub dokumenty składane przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1
ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu).
3.1 Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP
w myślu stawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 999 ze zm.), co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem
zamówienia lub zaświadczenie/oświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca
posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie
RP w myśl cyt. ustawy co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia
4. Dotyczy wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej ma obowiązek złożyć wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale III SIWZ
z zastrzeżeniem, że:
4.1 zamiast dokumentu wymienionego w rozdziale III. ust. 2.1 SIWZ składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
4.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
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5.

6.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Oświadczenia lub dokumenty składane przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp (spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego).
5.1 Ogólne warunki ubezpieczeń.
Inne dokumenty nie wymienione w ust. 1-5.
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ – należy je złożyć w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp.(nie dotyczy przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta)
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie w/w dokument składa każdy
z Wykonawców występujących wspólnie.
Formularz ofertowy
Załączniki do formularza ofertowego dot. ZADANIA II - nr. 2a,2b,2c
- w przypadku złożenia oferty przez Oferenta na ZADANIE II
Załączniki do formularza ofertowego dot. ZADANIA IV- nr. 4a,4b,4c
- w przypadku złożenia oferty przez Oferenta na ZADANIE IV

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
i ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w zakresie
następujących ryzyk:
1) Zadanie I
a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia
oraz w związku z prowadzoną działalnością;
b) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - all risk .
c) Ubezpieczenie elektroniki od szkód materialnych
- opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ
2) Zadanie II
a) Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego;
b) Ubezpieczenie Auto Casco pojazdu mechanicznego;
c) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów
- opisanych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ.
3) Zadanie III
a) Ubezpieczenie zwierząt hodowlanych
- opisanych szczegółowo w załączniku nr 3 do SIWZ.
4) Zadanie IV
a) Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego- pojazdów, przyczep i
ciągników rolniczych
b) Ubezpieczenie AC pojazdu mechanicznego – pojazdów, ciągników rolniczych
c) Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów - ciągników rolniczych
- opisanych szczegółowo w załączniku nr 4 do SIWZ
5) Zadanie V
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a) zakres ubezpieczenia NNW zwierząt
- opisanych szczegółowo w załączniku nr 5 do SIWZ
2. Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia all risks, dotyczy placówek zgodnie z zał. nr 1a, 1b i 1c
Opis przedmiotu zamówienia Zakres ubezpieczeń opisany poniżej jest zakresem minimalnym.
Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których
wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają
włączone do ochrony ubezpieczeniowej Klienta.
3. CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe.
4. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza się powierzenia

realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE
OFERT CZĘŚCIOWYCH.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przez ofertę częściową rozumie się ofertę na
dane Zadanie opisane w Rozdziale IV SIWZ. Zadania są niepodzielne.
VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VIII. TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w każdej z części, w której
bierze udział w terminie 36 miesięcy, w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2022 r.
IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się n/w kryteriami oceny ofert:
Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie następującego kryterium
oceny ofert i wg następujących wzorów:

ZADANIE I:

Nazwa kryterium
1.Cena oferty
2. warunki ubezpieczenia

Waga w
punktach
90
10

Opis metody przyznawania
punktów
Wg wzoru podanego poniżej

w tym:
1. Klauzula ubezpieczenia
zewnętrznych elementów budynków (K1)

NIE - 0 lub TAK - 1punkt
1

2. Klauzula ubezpieczenia
usunięcia pozostałości po szkodzie (K2)
2

NIE -0 lub TAK -2 punkty
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3. Klauzula ubezpieczenia zalania
wskutek podniesienia się poziomu wód
gruntowych (K3)
1

NIE - 0 lub TAK - 1punkt

2

NIE - 0 lub TAK - 2 punkty

2

NIE - 0 lub TAK - 2 punkty

6. Klauzula przywrócenia sumy
ubezpieczenia po szkodzie (K6)

1

NIE - 0 lub TAK - 1 punkt

7. Klauzula ubezpieczenia mienia
w czasie transportowania

1

NIE - 0 lub TAK - 1 punkt

4. Klauzula ubezpieczenia
przezornej sumy ubezpieczenia (K4)
5. Klauzula ubezpieczenia awarii
maszyn i urządzeń oraz kosztów
poszukiwania przyczyny awarii (K5)

Max. ilość punktów, jaką może uzyskać
oferta = 100
Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

7
W1min
P1 
 90   K i1
W1
i 1
P1 - ocena punktowa oferty
W1min - wartość najniższej oferty w zadaniu 1
W1 - wartość badanej oferty w zadaniu 1
Ki1 - ilość punktów za klauzule fakultatywne wymienione w zadaniu 1
Uzyskany wynik będzie
stanowić ocenę końcową jaką
uzyskała oferta w zadaniu.

ZADANIE II
Nazwa kryterium
1.Cena oferty
2. warunki ubezpieczenia

Waga w puktach
97
3

Opis metody przyznawania
punktów
Wg wzoru podanego poniżej
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w tym:
1. Klauzula
ubezpieczenia stałej Sumy
Ubezpieczenia dla wszystkich
pojazdów posiadających
ubezpieczenie AC w czasie
każdego 12 miesięcznego
okresu ubezpieczenia (K1)
2. Klauzula
ubezpieczenia kosztów
holowania dla wszystkich
pojazdów objętych
ubezpieczeniem AC do limitu
3000,00 PLN
(K2)

2

NIE - 0 lub TAK - 2 punkty

NIE - 0 lub TAK - 1 punkt
1

Max. ilość punktów, jaką
może uzyskać oferta = 100
Punkty zostaną obliczone wg
wzoru:

2
W2 min
P2 
 97   K i 2
W2
i 1
P2 - ocena punktowa oferty
W2min - wartość najniższej oferty w zadaniu 2
W2 - wartość badanej oferty w zadaniu 2
Ki2 - ilość punktów za klauzule fakultatywne wymienione w zadaniu 2
Uzyskany wynik będzie
stanowić ocenę końcową jaką
uzyskała oferta w zadaniu.

ZADANIE III:
Nazwa kryterium
1.Cena oferty
2. warunki ubezpieczenia

Waga w punktach
97
3

Opis metody przyznawania
punktów
Wg wzoru podanego poniżej

w tym:
1. Klauzula rabunku
zwierząt gospodarskich w
czasie transportu (K1)
1

NIE - 0 lub TAK - 1 punkt
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2. Nie ma zastosowania
franszyza redukcyjna w
ubezpieczeniu zwierząt
gospodarskich (K2)

2

NIE - 0 lub TAK - 2 punkty

Max. ilość punktów, jaką
może uzyskać oferta = 100
Punkty zostaną obliczone wg
wzoru:

2
W3 min
P3 
 97   K i 3
W3
i 1
P3 - ocena punktowa oferty
W3min - wartość najniższej oferty w zadaniu 3
W3 - wartość badanej oferty w zadaniu 3
Ki3 - ilość punktów za klauzule fakultatywne wymienione w zadaniu 3
Uzyskany wynik będzie
stanowić ocenę końcową jaką
uzyskała oferta w zadaniu.

ZADANIE IV
Nazwa kryterium
1.Cena oferty
2. warunki ubezpieczenia

Waga w punktach
98
2

Opis metody przyznawania
punktów
Wg wzoru podanego poniżej

w tym:
1. Klauzula stałej Sumy
Ubezpieczenia dla wszystkich
pojazdów posiadających
ubezpieczenie AC w czasie
każdego 12 miesięcznego
okresu ubezpieczenia (K1)
1
2. Klauzula ubezpieczenia
kosztów holowania dla
pojazdów posiadających
ubezpieczenie AC do limitu
1 500,00 PLN (K2)
0,5
3. Klauzula ubezpieczenia
utraty lub zniszczenia

0,5

NIE - 0 lub TAK - 1 punkt

NIE - 0 lub TAK- 0,5
punktu
NIE - 0 lub TAK- 0,5
punktu
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przewożonych płodów
rolnych ( K3)
Max. ilość punktów, jaką
może uzyskać oferta = 100
Punkty zostaną obliczone wg
wzoru:

3
W4 min
 98   K i 4
P4 
W4
i 1
P4 - ocena punktowa oferty
W4min - wartość najniższej oferty w zadaniu 4
W4 - wartość badanej oferty w zadaniu 4
Ki4- ilość punktów za klauzule fakultatywne wymienione w zadaniu 4
Uzyskany wynik będzie
stanowić ocenę końcową jaką
uzyskała oferta w zadaniu.

ZADANIE V:
Nazwa kryterium
1.Cena oferty
2. warunki ubezpieczenia

Waga w punktach
98
2

Opis metody przyznawania
punktów
Wg wzoru podanego poniżej

w tym:
1.

Klauzula braku
franszyzy
redukcyjnej
Max. ilość punktów, jaką
może uzyskać oferta = 100
Punkty zostaną obliczone wg
wzoru:

2

NIE - 0 lub TAK – 2 punkty

W5 min
P5 
 98  K 5
W5
P5 - ocena punktowa oferty
W5min - wartość najniższej oferty w zadaniu 5
W5 - wartość badanej oferty w zadaniu 5
K5 - ilość punktów za klauzule fakultatywne wymienione w zadaniu 5
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Uzyskany wynik będzie
stanowić ocenę końcową jaką
uzyskała oferta w zadaniu.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do
dwóch miejsc po przecinku i wyodrębnieniem podatku VAT.
2. Podana przez Wykonawcę cena zawiera wszelkie udzielone rabaty i upusty oraz koszty
realizacji zamówienia.
3. Jeżeli złożona oferta będzie zawierała inny sposób obliczenia ceny (więcej niż dwa miejsca
po przecinku), to taka oferta zostanie potraktowana przez Zamawiającego jako zawierająca błąd
w obliczeniu ceny.
4. Do oceny będzie brana pod uwagę wartość ogólna oferty – brutto. Cena oferty powinna być
podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Kwoty wynikające z oferty zostaną wprowadzone
do umowy i będą stanowiły podstawę wzajemnych rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą.
XI. ROZLICZENIA FINANSOWE.
1. Szczegółowe wymagania dotyczące płatności
1) Składka z tytułu zawartych umów ubezpieczenia:
a) odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk , ubezpieczenie elektroniki od
szkód materialnych, ubezpieczenia zwierząt hodowlanych, ubezpieczenia komunikacyjne
OC, AC, NNW i, Assistance i ubezpieczeniee NNW zwierząt zapłacona zostanie w
każdym roku obowiązywania umowy w 2 równych ratach
w następujących terminach:
I rata płatna do:
20-02-2019 r., 20-02-2020 r., 20-02-2021 r.,
II rata płatna do
30-07-2019 r., 30-07-2020 r., 30-07-2021r.
b) Składka za Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego,
ubezpieczenie Auto Casco, Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych Wypadków za każdy
nowo nabyty ubezpieczany w trakcie każdej rocznej umowy ubezpieczenia pojazd zostanie zapłacona jednorazowo za okres ochrony ubezpieczeniowej indywidualnie
określony.
Składka zostanie zapłacona jednorazowo w ciągu 14 dni od daty wystawienia polisy
ubezpieczeniowej w każdym roku obowiązywania umowy.
2. Po aktualizacji Sum Ubezpieczenia składka będzie wyliczana proporcjonalnie do określonej
przez Wykonawcę w jego ofercie stawki, zgodnie z formularzem ofertowym - załącznik nr 8 do
SIWZ i załącznikami do formularza ofertowego nr 2a,2b, 2c. oraz załącznikami do formularza
ofertowego załącznikami nr: 4a,4b,4c
3. Wszystkie ww. składki płatne będą przez Zamawiającego przelewem.
XII. GWARANCJA:
Nie dotyczy
XIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
XIV.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
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1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje (komunikacja) między
zamawiającym (w imieniu którego działa Pełnomocnik Zamawiającego) a wykonawcami
przekazywane są za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Pełnomocnika Zamawiającego:
Lewczuk Sp. z o.o., ul. Brzoskwiniowa1 , 20-142 Lublin
fax 81 747-56-99; email: biuro@lewczuk.biz
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Zamawiający zastrzega, że w przypadku dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie
Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jedyną
właściwą dla Wykonawców formą przekazywania jest forma pisemna lub forma elektroniczna z
zastrzeżeniem, że w przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one
opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 4.
8. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawnienia źródła zapytania a także
udostępni na stronie internetowej.
9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

10. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:
a) Ze względu na poufny charakter informacji zawartych w Załącznikach: Nr 1 oraz 1b, 1e, 1f, 1i
oraz w Załącznikach: Nr : 3; 5; 6; 7 do SIWZ, zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp,
Zamawiający nie udostępnia ich na swojej stronie internetowej.
Załączniki poufne można otrzymać po uprzednim złożeniu wniosku przez osobę uprawnioną
do reprezentacji wnioskodawcy na adres email: biuro@lewczuk.biz
lub faksem na nr . 81 747-56-99
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści dokumentów i informacji
zawartych w poufnej części SIWZ, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 999
ze zm.).
b) wszystkie pozostałe dokumenty w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem
informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę zgodnie z Rozdziałem I ust. 11 SIWZ.
XV.
TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ.
1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
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2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę opisaną jak rozdziale I. ust.12 SIWZ należy złożyć na adres Pełnomocnika
Zamawiającego tj.: Lewczuk Sp. z o.o., ul. Brzoskwiniowa 1, 20 -142 Lublin
do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 1430 . Godziny urzędowania 9.00 – 16.00 w dni robocze.
2. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany,
poprawki lub uzupełnienia. Muszą one zostać złożone w kopercie opisanej jak w pkt. I.12 SIWZ,
dodatkowo oznaczonej słowem: „ZMIANA”.
3. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę.
4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
5. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest na podstawie art. 38 ust. 6 i 182 ust. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania
zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu
terminowi.
6. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 14:35 w siedzibie Lewczuk Sp. z o.o.,
ul. Brzoskwiniowa 1, 20-142 Lublin
XVII. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO
KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami uprawnieni są:
Jadwiga Lewczuk tel: (81)743-39-88
XVIII. INFORMACJE Z ART. 13 RODO
Zamawiający jest administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z
art. 13 RODO - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to
w szczególności:






wykonawcy będącego osobą fizyczną,
wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
informacji z KRK),
osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;

1). W stosunku do danych osobowych w/w osób przyjmuję do wiadomości, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Uniwersytet Przyrodniczy

w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP
000001896, tel. \81\ 4456603, 4456073, faks /81/ 4456730.


712-010-37-75, REGON

inspektorem ochrony danych osobowych (IODO) w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
jest specjalista - inspektor danych osobowych - mgr Anna Buchlińska-Brzozowska,
tel. 81-445-60-12, e-mail: anna.buchlinska@up.lublin.pl;
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (Znak sprawy 2018/11/ZP
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa
Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących w/w osób jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych w/w osób decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych 1);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy w/w uznają, że
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
1)

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2)
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XIX.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Wzory umów stanowią załączniki o Nr: 1j; 2d; 3a; 4d; 5a do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie
możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności
wprowadzenia zmiany w niżej podanym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 cyt. ustawy
związane ze:
1) zwiększeniem świadczeń dodatkowych Wykonawcy bez zmiany wynagrodzenia
przewidzianego w umowie,
2) zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy bez zmiany zakresu przedmiotu umowy,
3) wystąpieniem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację umowy – stosownie do tych zmian.
4) zmianami wartości majątku przyjętego do ubezpieczenia i wyszczególnionego w opisie
przedmiotu zamówienia, wynikającymi ze zwiększenia lub zwiększenia stanu
poszczególnych składników majątku w trakcie realizacji zamówienia; zmiany te mogą
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spowodować zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany wynagrodzenia będą obliczane
na zasadach określonych w SIWZ i umowie.
5) zmianą w KRS lub we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w trakcie realizacji
zamówienia wiążąca się z koniecznością dostosowania do tych zmian umowy ubezpieczenia
6) zmianą kont bankowych
d) zmianami wynikającymi z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy a treścią
oferty i/lub SIWZ.
3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za
zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem.
4. Zamawiający przewiduje także możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, w przypadku:
a. zmiany 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. Jeśli zmiana ta
będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza
możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy,
b. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeśli zmiana ta będzie
powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia wynagrodzenia, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia
na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy.
5. Integralną część umowy stanowią: SIWZ, ogólne warunki ubezpieczeń, formularz oferty złożony
przez ubezpieczyciela oraz polisy ubezpieczeniowe.
XX.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO
KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6) ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego
określonego w niniejszej SIWZ, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
XXI.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom
w toku postępowania zawarte są w dziale VI art. 179 – 198g. ustawy Prawo zamówień publicznych.
Sprawy nie ujęte w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia reguluje ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1986).
Załączniki :

1) załącznik nr 1 – ZADANIE I - przedmiot i zakres ubezpieczeń mienia i OC (część
niejawna)
2) załącznik nr 1a – ZADANIE I – wykaz zarządzanych nieruchomości
3) załącznik nr 1b – ZADANIE I – wykaz budynków, wartość (część niejawna)
4) załącznik nr 1c – ZADANIE I – wykaz budynków ośrodka w Rozpłuciu
5) załącznik nr 1d – ZADANIE I – wykaz budowli- gr 2
6) załącznik nr 1e – ZADANIE I - wykaz zabezpieczeń p.poż. (część niejawna)
7) załącznik nr 1f – ZADANIE I - wykaz instalacji, zabezpieczeń p. kradzieżowych
budynków (część niejawna)
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8) załącznik nr 1g – ZADANIE I – konstrukcja budynków_ opis
9) załącznik nr 1h – ZADANIE I – wykaz maszyn rolniczych
10) załącznik nr 1i – ZADANIE I – wyposażenie elektroniczne (część niejawna)
11) załącznik nr 1j – ZADANIE I – projekt umowy generalnej OC i mienie
12) załącznik nr 2 – ZADANIE II - przedmiot i zakres ubezpieczeń pojazdów
mechanicznych
13) załącznik nr 2a, 2b, 2c – ZADANIE II – wykaz pojazdów do ubezpieczenia OC, AC,
NNW
14) załącznik nr 2d – ZADANIE II - projekt umowy generalnej ubezpieczenia pojazdów
komunikacyjnych
15) załącznik nr 3 – ZADANIE III – zakres ubezpieczenia zwierząt hodowlanych (część
niejawna)
16) załącznik nr 3a – ZADANIE III - projekt umowy generalnej ubezpieczenia zwierząt
hodowlanych
17) załącznik nr 4 – ZADANIE IV – zakres ubezpieczenia pojazdów mechanicznych,
ciągników rolniczych i przyczep
18) załącznik nr 4a,4b,4c – ZADANIE IV – wykaz przyczep i ciągników rolniczych do
ubezpieczenia OC, AC, NNW
19) załącznik nr 4d – ZADANIE IV - projekt umowy generalnej ubezpieczenia ciągników
rolniczych
20) załącznik nr 5 – ZADANIE V – zakres ubezpieczenia NNW zwierząt – ( cześć
niejawna )
21) załącznik nr 5a – ZADANIE V - projekt umowy generalnej ubezpieczenia NNW zwierząt
22) załącznik nr 6 -- szkodowość w ubezpieczeniu mienia, odpowiedzialności cywilnej
i w ubezpieczeniach komunikacyjnych (część niejawna).
23) załącznik nr 7 - charakterystyka przedmiotu zamówienia (część niejawna)
24) załącznik nr 8 - formularz ofertowy
25) Nr 9
26) Nr 10
27) Nr 11

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej- wzór

Lublin, dn. 03.12. 2018 r.
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Załącznik nr 9 do SIWZ
Zamawiający:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „USŁUGA
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA MIENIA
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE” prowadzonego przez Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Rozdziale II ust. 2 SIWZ

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono

warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
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…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w Rozdziale II ust. 2 SIWZ

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną

dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ych

podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 10 do SIWZ
Zamawiający:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP, KRS / CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „USŁUGA
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA MIENIA
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE” prowadzonego przez Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp

.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z

ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
..................................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……..........
................................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 11 do SIWZ
………………………..
nazwa i adres Wykonawcy

………………………..
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności tej samej do grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 oraz ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
USŁUGA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA MIENIA
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

oświadczam*, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:
n nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) wraz z Wykonawcami,
którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu
należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) wraz z n/w Wykonawcą
który złożył odrębną ofertę w postępowaniu:
…………………………………………………………………………………………………………..
(firma Wykonawcy który złożył odrębną ofertę w postępowaniu i należy do tej samej grupy kapitałowej co
Wykonawca składający oświadczenie)
* właściwe zaznaczyć znakiem X

Przez „grupę kapitałową” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.)

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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