Znak sprawy: PP/36/DA/U/2018

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

Zamawiający – Park Narodowy Gór Stołowych, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia
publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm).
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NAZWA ZADANIA:

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH”
z podziałem na następujące części:
Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Parku Narodowego Gór Stołowych
Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Parku Narodowego Gór Stołowych

Kudowa-Zdrój, dnia 03.07.2018 r.

1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:
Adres zamawiającego:
Kod Miejscowość:
NIP:
REGON:
Telefon:
Faks:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Godziny urzędowania:
1.1.

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31
57-350 Kudowa-Zdrój
8831852945
021783891
(74) 86 61 436
(74) 86 62 097
(74) 86 54 918
http://www.pngs.com.pl/
http://bip.pngs.com.pl/
pngs@pngs.com.pl
poniedziałek-piątek 7:30 – 15:30

Podmioty objęte zamówieniem:

Zamówienie obejmuje Park Narodowy Gór Stołowych. Wykaz podmiotów objętych zamówieniem
zawarty został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej również specyfikacją lub
SIWZ). O ile w dalszej części specyfikacji i w jej załącznikach jest mowa o zamawiającym lub
ubezpieczającym / ubezpieczonym, należy przez to rozumieć Park Narodowy Gór Stołowych.
1.2.

Podstawa prawna postępowania i opracowania niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:

1)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.) oraz REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 €. (zarządzenie Nr nr 2/2013 Dyrektora PNGS z dnia
15.04.2013)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z
późn. zm.)
Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 999, 1000 z późn. zm.)

2)
3)
1.3.

Informacja o brokerze ubezpieczeniowym:

Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu. Po rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu umowy, broker będzie nadzorował
jej realizację. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zapłaci brokerowi
ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej.
2.

Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro.w nawiązaniu do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.).
Zamawiający może w każdej chwili odwołać niniejsze postępowanie lub zmienić jego warunki
(Kodeks cywilny, art. 701 - tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
2.1.

Jawność postępowania.

Postępowanie ma charakter jawny. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Parku Narodowego
Gór Stołowych. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na niżej wymienione części:
Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Parku Narodowego Gór
Stołowych.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Parku Narodowego Gór Stołowych.
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
3) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty Auto Casco,
4) ubezpieczenie Assistance – rozszerzone i odpłatne,
5) Bezskładkowe ubezpieczenie Assistance (jeśli ubezpieczyciel takie posiada),
6) Bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe
w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących
członkami Unii Europejskiej – tzw. ubezpieczenie Zielona Karta.
3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:
Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części
zamówienia oraz dane do oceny ryzyka.
Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne
oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia
majątku i odpowiedzialności cywilnej Parku Narodowego Gór Stołowych, dotyczący części I
zamówienia.
Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki
obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla
ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Parku Narodowego Gór Stołowych, dotyczący części II
zamówienia.
Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia
deklarowanego do ubezpieczenia, dotyczący części I oraz II zamówienia
Załącznik nr 6: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne
– definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I oraz części II
zamówienia.
Załącznik nr 7: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający klauzule dodatkowe i
inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I oraz części II zamówienia
4.

Informacja o ofertach częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty częściowe na wybraną część zamówienia
lub na wszystkie części zamówienia. Przy czym na jedną część zamówienia może złożyć tylko jedną
ofertę, pod rygorem odrzucenia oferty.
5.

Informacja o ofertach wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
7.

Termin wykonania zamówienia.

7.1. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące, od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.07.2020 r
7.2. W terminie wykonywania zamówienia polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres
roczny, z wyjątkiem:
7.2.1. ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu, do których dokumenty
ubezpieczeniowe będą wystawione licząc od dnia następnego po dniu wygaśnięcia tych umów
do końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia; składka za polisy te rozliczana będzie
według zasady „co do dnia” za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną

ofertą i nie będzie miała zastosowania składka minimalna z polisy. W związku z tym łączne
wynagrodzenie wykonawcy może być niższe niż wynikające z ceny ofertowej (dla majątku o takiej
samej wartości, jak podany w niniejszej specyfikacji), która dla uproszczenia obliczeń obejmuje dwa
pełne roczne okresy ubezpieczenia;
7.2.2. obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa
w pkt. 7.3.
7.3.
Dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzające obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), auto casco (AC) oraz następstw nieszczęśliwych
wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) będą wystawiane na pełne roczne okresy ubezpieczenia,
rozpoczynające się w terminie wykonania zamówienia, od następnego dnia po dniu wygasania
dotychczasowych umów. W odniesieniu do pojazdów, których termin ubezpieczenia AC lub NNW różni
się od terminu ubezpieczenia obowiązkowego OC, w pierwszym rocznym okresie ubezpieczenia te
będą wyrównywane na dzień końca ubezpieczenia OC, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.3.1 poniżej.
7.3.1. Zamawiający przeprowadzi wyrównanie wszystkich okresów ubezpieczeń komunikacyjnych.
Za datę wyrównania należy przyjąć ostatni dzień pierwszego rocznego okresu trwania umowy w
sprawie zamówienia, a za początek ochrony po wyrównaniu okresów ubezpieczenia – pierwszy dzień
kolejnego rocznego okresu realizacji umowy. Dla wszystkich pojazdów nabytych po wskazanym dniu
wyrównania również realizowane będzie ujednolicenie okresów ubezpieczenia, z zachowaniem
przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, dotyczących minimum
12-miesięcznego okresu umowy ubezpieczenia. Rozliczenie składki następować będzie „co do dnia”, za
faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki
minimalnej z polisy.
7.4.
Pomimo wyrównania okresów ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, wykonawcy
zobligowani są przedstawić w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dla wszystkich ubezpieczeń cenę (składkę) za pełne 24 miesiące.
8.

Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
8.1. spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji,
zezwolenia lub licencji.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany za
spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień
do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 roku o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 999, 1000 z późn. zm.) obejmującej
przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi
działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia – tylko w przypadku, jeżeli
wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia.
8.2.
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku
zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte
w wymaganym oświadczeniu, zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji (Formularz
oferta).
9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
9.1.
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem bądź pocztą elektroniczną:
a) pisemnie na adres zamawiającego: Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31,
57-350 Kudowa Zdrój
b) faksem na nr: (74) 86 54 918
c) pocztą elektroniczną na adres: pngs@pngs.com.pl

przy czym wymaga się, aby e-mail zawierał „zeskanowaną” treść zapytania opatrzoną podpisem
(najlepiej w formacie PDF lub JPG), dodatkowo zaś w wersji umożliwiającej edycję.
9.2.
Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia można składać do
dnia 16.07.2018. do godz. 15:00
9.3. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informację uważa się za wniesione z chwilą,
gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią.
9.4.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po
upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w pkt 9.2. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień zgodnie z pkt 9.5, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9.5. Treść wniosków wraz z wyjaśnieniami zamawiający bez ujawnienia źródła zapytania zamieści
na stronie internetowej pod adresem: http://bip.pngs.com.pl/ , nie później niż na dwa dni przed
upływem terminu składania ofert.
9.6.
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający zamieści na stronie
internetowej pod adresem: http://bip.pngs.com.pl/
Zmiana będzie wiążąca dla wszystkich oferentów.
9.7. Zamawiający zawsze może przedłużyć termin składania ofert, stosowną informację
zamieszczając na stronie internetowej pod adresem: http://bip.pngs.com.pl/
9.8.
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami
jest Pan Bartłomiej Jakubowski, tel. 748654916. Kontakt z wymienioną osobą jest
możliwy w godzinach pracy Parku Narodowego Gór Stołowych.
9.9. W sprawach merytorycznych Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu reprezentuje (bez prawa
przyjmowania od wykonawców zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielania na nie wykonawcom
odpowiedzi) Pan Marcin Kowalski tel. 71 747 77 91 oraz Pani Małgorzata Tusz tel. 71 747 77 90.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
10.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.
10.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań i na cały zakres zamówienia określony
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według wzoru załącznika nr 2 (Formularz
oferty), bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian treści.
10.3. Ofertę należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty, poza pełnomocnictwem,
należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
10.4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru
Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.
10.5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wykonawcy.
10.6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.
10.7. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
10.7.1. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień
do prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej (w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem), w szczególności
zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z Ustawą z
dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity. Dz. U. z 2018
r. poz. 999, 1000 z późn. zm.) obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego
organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot
zamówienia – tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia;
10.7.2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub wskazać adres
strony internetowej gdzie można takowy pozyskać.
10.7.3. pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie) do
występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy oferty i dokumentów składających się na
ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z
Krajowego Rejestru Sądowego.
10.8. Ofertę wraz z dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej
odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą) i adresem
wykonawcy i zaadresowanej na siedzibę pełnomocnika zamawiającego:

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31
57-350 Kudowa Zdrój
10.9.

Opakowanie oferty należy oznakować następująco:

„Postępowanie na ubezpieczenie majątku i innych interesów Parku Narodowego Gór Stołowych
– nie otwierać przed dniem 19.07.2018 r., do godz. 12:15.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Park Narodowy Gór Stołowych,
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój, osobiście lub za pośrednictwem poczty pod ten sam adres.
11.2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa w dniu 19.07.2018 r., o godz.
12:00.
11.3. Ofertę złożoną po terminie zamawiający odrzuci i niezwłocznie zwróci wykonawcy bez jej
otwierania.
11.4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.
11.4.1. Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana poprzez
złożenie kolejnej oferty, dodatkowo opisanej na opakowaniu i na formularzu, stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Formularz oferta), hasłem „ZMIANA”.
11.4.2. Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być dokonane
poprzez złożenie przez wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które należy złożyć na piśmie
w formie oryginału, z dodatkowa informacją „WYCOFANIE”.
11.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2018 r., o godz. 12:15, w siedzibie Parku
Narodowego Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa-Zdrój.
11.6. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym,
że dzień w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.
11.7. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące zaoferowanej przez wykonawców ceny.
11.8. Przed otwarciem ofert zamawiający może podać jakie środki przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia.
12. Termin związania ofertą.
12.1. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą,
13. Opis sposobu obliczania ceny.
13.1. Cenę oferty należy obliczyć za pełny 24 -miesięczny okres zamówienia i cały przedmiot
zamówienia opisany w załącznikach do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13.2. Cena oferty winna zawierać wszystkie ewentualne zniżki i zwyżki, wynikające
z zaoferowanych warunków wykonania zamówienia.
13.3. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
13.4. Zamawiający będzie rozliczał się z wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
14.1. Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
14.1.1. Część I zamówienia:
1) cena oferty
- 90 %
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
- 10 %
14.1.2. Część II zamówienia:
1) cena oferty

- 90 %

2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

- 10 %

14.2. Opis kryteriów:
14.2.1.
Część I zamówienia
14.2.1.1. Cena oferty:
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów
przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
Cn = ----------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej

gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena oferty”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena oferty”= 90%

14.2.1.2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”,
zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem ocenianej
ofercie „małych” punktów (określonych przy poszczególnych klauzulach zgodnie z poniższym
wykazem. Punkty „małe” za warunki pośrednie (zmodyfikowane przez wykonawców) nie będą
przyznawane.
Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego wykonawcy, który przyjmie
wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne, a pozostałe oferty
otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień.
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie
fakultatywne” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Imp
Pp = -------------- × Kp × Wk
100 pkt

gdzie:
Pp – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia
szczególnie fakultatywne”,
Imp – ilość „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodatkowe i inne
postanowienia szczególne fakultatywne,
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100,
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
fakultatywne” = 10%.
14.2.1.2.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich rzyzk
 Zwiększenie limitu w ryzyku katastrofy budowlanej do sumy ubezpieczenia mienia – 5 punktów
 Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 2 punkty
 Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia – 3 punkty
 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy – 3 punkty
 Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu
otaczającym – 3 punkty
 Zniesienie franszyzy integralnej –8 punktów
14.2.1.2.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody spowodowane atakiem hakerskim lub w wyniku innych
cyberprzestępstw do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia – 3 punkty
 Zniesienie franszyzy integralnej –8 punktów
14.2.1.2.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin – 3 punkty
 Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat finansowych

z 200 000,00 zł do sumy 500 000,00 zł na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe –4 punkty
 Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody osobowe, do których naprawienia ubezpieczony
zobowiązany będzie w oparciu o zasadę słuszności – 4 punkty
 Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie z podlimitem 100 000 zł na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 4 punkty
 Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem
i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych
danych, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 6 punktów
 Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie
odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 4 punkty
 Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych – 8 punktów
14.2.1.2.4. Pozostałe klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne
 Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 8 punktów
 Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 3 punkty
 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 3 punkty
 Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania – 3 punkty
 Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia
w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka – 4 punkty
 Zwiększenie do kwoty 5 mln zł bezskładkowego limitu w klauzuli automatycznego pokrycia (limit
wspólny w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczeniu mienia
od wszystkich ryzyk) – 8 punktów
 Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu – 3 punkty
14.2.2. Część II zamówienia
14.2.2.1. Cena oferty:
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów
przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
Cn = ----------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena oferty”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena oferty”= 90%
14.2.2.2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”,
zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem ocenianej
ofercie „małych” punktów (określonych przy poszczególnych klauzulach zgodnie z poniższym
wykazem. Punkty „małe” za warunki pośrednie (zmodyfikowane przez wykonawców) nie będą
przyznawane.
Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego wykonawcy, który przyjmie
wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne, a pozostałe oferty
otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień.
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie
fakultatywne” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Imp
Pp = -------------- × Kp × Wk
100 pkt
gdzie:
Pp – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia
szczególnie fakultatywne”,

Imp – ilość „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodatkowe i inne
postanowienia szczególne fakultatywne,
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100,
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
fakultatywne” = 10%.
−
−
−
−
−

Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego
naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania – 20
punktów
Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej – 20 punktów
Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia auto casco przez każdy roczny okres ubezpieczenia
pojazdów – 20 punktów
Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – 20 punktów
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 20 punktów

14.3. Wynik oceny ofert
14.3.1. Część I zamówienia
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznawanych w kryterium „Cena oferty”
(Cn) i ilości punktów przyznanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
fakultatywne” (Pp).
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
14.3.2. Część II zamówienia
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznawanych w kryterium „Cena oferty”
(Cn) i ilości punktów przyznanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
fakultatywne” (Pp).
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
15. Wybór najkorzystniejszej oferty.
15.1. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty zamawiający wzywa wykonawców, którzy
w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów, albo którzy
złożyli wymagane przez zamawiającego dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia we właściwej formie, w wyznaczonym terminie.
15.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
15.3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie uzupełnił lub nie złożył w wyznaczonym
terminie dokumentów, o których mowa w pkt 15.1. lub wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.2.
15.4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, która nie spełnia warunków postępowania lub która
jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
15.5. Zamawiający poprawia w ofercie
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, wymagając
wyrażenia zgody na wprowadzone poprawki w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia wykonawcy.
W przypadku niewyrażenia zgody na wprowadzenie wskazanych wyżej poprawek przez
zamawiającego oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
15.6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w niniejszej specyfikacji.
15.7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert
wybiera niższą cenę.
15.8. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
 nie złożono żadnej oferty;

 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
15.8.1. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia lub odwołania postępowania w
całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny.
15.9. O unieważnieniu lub odwołaniu postępowania zamawiający zawiadamia pisemnie wszystkich
wykonawców, którzy złożyli oferty.
15.10. Z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługują żadne
roszczenia do zamawiającego.
15.11. Zamawiający nie zwraca wykonawcom przedłożonych w postępowaniu ofert i dokumentów.
16. Umowa w sprawie zamówienia publicznego.
16.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia o tym pisemnie,
faksem lub e-mailem (z żądaniem potwierdzenia odbioru) wszystkich wykonawców, którzy złożyli
oferty oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej.
16.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego po zawiadomieniu
wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania
zawiadomienia przez wykonawcę zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez zamawiającego
na numer faksu lub e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
16.3. Zamawiający wymaga od wybranego w każdej części zamówienia wykonawcy, aby zawarł
z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych odpowiednio
we wzorach, stanowiących załączniki nr 4 i 5 do niniejszej specyfikacji.
16.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
16.5. Podpisanie umowy nastąpi w trybie ustalonym między stronami.
16.6. Po zawarciu umowy wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis ubezpieczeniowych.
W razie niemożliwości wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych z dniem podpisania umowy
kończącej niniejsze postępowanie - wykonawca zobowiązany jest do wystawienia noty pokrycia
ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie
i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia podpisania umowy kończącej postępowanie na
wybór Ubezpieczyciela. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia
polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych.
16.7. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie
poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia, każdorazowo
składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zamawiającego –
Inter-Broker Sp. z o.o. w Toruniu.
17. Postanowienia końcowe.
17.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, bez podania
przyczyny,
2) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
3) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania,
5) wyłącznej interpretacji zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również jej
załączników.
17.2. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania i złożenia oferty, również
w przypadku odwołania lub unieważnienia postępowania.
18. Wykaz załączników do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
stanowiących jej integralna część.
Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia
oraz dane do oceny ryzyka.

Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku
i odpowiedzialności cywilnej Parku Narodowego Gór Stołowych, dotyczący części I zamówienia.
Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów
mechanicznych Parku Narodowego Gór Stołowych, dotyczący części II zamówienia.
Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia
deklarowanego do ubezpieczenia, dotyczący części I oraz II zamówienia
Załącznik nr 2: Formularz oferty
Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 4: Wzór umowy dotyczący części I zamówienia
Załącznik nr 5: Wzór umowy dotyczący części II zamówienia
Załącznik nr 6: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne –
definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I oraz części II zamówienia.
Załącznik nr 7: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający klauzule dodatkowe i inne
postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I oraz części II zamówienia
Załącznik nr 8: Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione
rezerwy).

Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia
oraz dane do oceny ryzyka.
1.

Zamawiający zastrzega, że podany w niniejszej specyfikacji wykaz mienia oraz ilość
ubezpieczonych osób może ulec zmianie. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną
ubezpieczeniową od dnia 01.08.2018 r. mienia i osób według stanu na dzień 31.07.2018 r., w tym
nowo zakupionego, według stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do korekty sum ubezpieczenia, a także –
w przypadku pominięcia jakiegoś składnika mienia – do modyfikacji jego wykazu. Zaktualizowaną
ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów
ubezpieczeniowych, złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. Obowiązującą
w każdej umowie ubezpieczenia jest wskazana poniżej klauzula:
a) Jeżeli ubezpieczający/ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu
z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej tj. po zebraniu danych a jednocześnie
przed początkiem okresu ubezpieczenia, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość
środków trwałych wg stanu z dnia poprzedzającego rozpoczęcie ochrony.
b) Ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest do aktualizacji stanu środków trwałych
w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
c) Odpowiedzialność ubezpieczyciela – na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest do aktualizacji
sumy ubezpieczenia nie większej niż 30% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia.
Pierwsza aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem
lub likwidacją środków trwałych.
d) Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy
ubezpieczenia zostanie rozliczona w polisach
lub aneksach
do polis, wystawionych
przez ubezpieczyciela, w ciągu 14 dni od otrzymania zaktualizowanych wykazów mienia. Klauzula
ma zastosowanie do każdego z okresów ubezpieczenia.

2.

Dane zawarte w załączniku nr 1c do SIWZ przedstawiają stan na dzień 30.06.2018 r.

3.

Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno
zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń
ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiekolwiek przewidziane w nich
franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie.
Wykonawca wykonując usługę będzie obejmował ochroną ubezpieczeniową wszystkie ryzyka
i mienie wskazane w załącznikach do SIWZ, na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych
ze złożoną ofertą.
Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień
składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową
w zakresie ryzyk określonych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych
w SIWZ i umowie. Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez
wykonawcę nie przewidują wymaganego zakresu ochrony przyjmuje się, że zostanie
on rozszerzony i dostosowany do wymogów SIWZ w drodze postanowień dodatkowych. Tylko
takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które
nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Przez cały okres wykonywania zamówienia wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych
i szczególnych warunków ubezpieczenia. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku
zmian Kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie, w jakim
zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
Zamawiający nie stawia jednak wymogu, aby wykonawca posiadał ogólne warunki ubezpieczenia
dla każdego rodzaju ubezpieczenia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, z uwagi na fakt,
że postanowienia SIWZ i umowy mają pierwszeństwo przed ustaleniami tego rodzaju
dokumentów. W przypadku braku warunków odpowiadających ubezpieczeniu zawartemu
w SIWZ w sprawach nieuregulowanych przez zamawiającego będą miały zastosowanie wyłącznie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ewentualnie inne ogólne
lub szczególne warunki ubezpieczenia wskazane przez wykonawcę, w zakresie niestojącym
w sprzeczności z wymaganiami SIWZ.
Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków, stawek i składek rocznych wynikających
ze złożonej oferty, przez cały okres wykonywania zamówienia i we wszystkich rodzajach
ubezpieczeń.
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Wykonawca akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku
do ceny ofertowej z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia
oraz w związku z wyrównaniem okresów wszystkich ubezpieczeń.
Wykonawca akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki
co do dnia za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą,
bez stosowania składki minimalnej z polisy.
W odniesieniu do jakichkolwiek z ubezpieczeń wykonawca rezygnuje ze stosowania składki
minimalnej z polisy.
Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do niektórych ubezpieczonych pozycji może istnieć
konieczność wystawienia odrębnych polis (np. w przypadku cesji, dzierżawy).
Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem VAT, jeśli podmioty objęte zamówieniem
nie dokonają jego odliczenia oraz bez podatku VAT, gdy podmioty te dokonają odliczenia podatku.
Określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji sumy ubezpieczenia /gwarancyjne i limity
bądź podlimity odszkodowawcze w zakresie obligatoryjnym (w tym określone w klauzulach)
oraz zaakceptowane przez wykonawcę w zakresie fakultatywnym (w tym określone
w klauzulach), obowiązują w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, a także w pełnej
wysokości w umowach zawieranych na okres krótszy od pełnego roku, z zastrzeżeniem
możliwych zmian w czasie ilości i/lub wartości przedmiotu ubezpieczenia w dobrowolnych
ubezpieczeniach mienia systemem sum stałych.
Wprowadzenie dla poszczególnych ryzyk lub rozszerzeń zakresu ubezpieczenia limitów bądź
podlimitów odszkodowawczych innych albo dodatkowych niż określone w załącznikach
do specyfikacji jest niedopuszczalne.
W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu
do której odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych
w zakresie ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych
fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych),
zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego
i ubezpieczonego), przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia,
wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały
własne.
Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują odmowę lub ograniczenie wypłaty
odszkodowania lub ograniczenie bądź zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej z powodu
niedopełnienia przez zamawiającego (ubezpieczającego lub ubezpieczonego) wymienionych
w nich obowiązków, nie będą miały one zastosowania jeśli ich niedopełnienie nie było obarczone
winą umyślną lub nie miało wpływu na wystąpienie lub rozmiar szkody. Powyższe stosuje się
również do nieprzekazania lub przekazania z opóźnieniem wykonawcy istotnych informacji
mających związek z umową ubezpieczenia.
Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia określają w jakikolwiek sposób wzrost
zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania
szkody wzrosło, albo też wymieniają przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne
lub istotne, to postanowienia takie nie mają zastosowania. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania
w takiej sytuacji przez wykonawcę prawa do jednostronnego wypowiedzenia umowy
ubezpieczenia, jak również groźby w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej.
Zamiast takiego rodzaju postanowień zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy
ubezpieczenia.
Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub odmowę wypłaty
odszkodowania przez wykonawcę za niewypełnienie przez zamawiającego (ubezpieczającego lub
ubezpieczonego) obowiązków umownych, to postanowienie takie ma zastosowanie wyłącznie
wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody,
jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na
powstanie lub zwiększenie się szkody.
Jeżeli zamawiający (ubezpieczający lub ubezpieczony) na skutek błędu lub przeoczenia nie
przekaże wykonawcy istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie
takie nie będzie skutkiem winy umyślnej, to fakt nieprzekazania nie może być powodem odmowy
wypłaty odszkodowania lub jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia tych
danych.

21. Jeżeli zapisy opisu przedmiotu zamówienia oraz ogólnych lub szczególnych warunków
ubezpieczenia będą budziły jakiekolwiek wątpliwości, będą nieprecyzyjne lub niejasne, to we
wszystkich takich przypadkach będą one zawsze interpretowane na korzyść zamawiającego.
Ponadto postanawia się, że jeśli jakiekolwiek ryzyko (zdarzenie), dla którego ustanowiono limit
odpowiedzialności, spowoduje szkodę objętą podstawowym zakresem głównego ubezpieczenia,
zawartego w opisie przedmiotu zamówienia (np. pożar w następstwie wandalizmu lub strajków
czy zamieszek itp.) to szkoda taka objęta będzie do pełnych sum ubezpieczenia, zgodnie
z zakresem danego ubezpieczenia.
22. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność
zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem lub będące w jego/ich posiadaniu
(użytkowaniu, zarządzie) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. Zmiany przynależności
ewidencyjnej majątku nie będą wpływać na ważność oferty w stosunku do tego mienia, o ile
ryzyko utraty lub uszkodzenia tego mienia ponosić będzie zamawiający.
23. Niektóre spośród składników mienia zamawiającego lub podmiotów objętych zamówieniem
mogą nie posiadać wyodrębnionej pozycji w prowadzonych ewidencjach, a ich wartość mogła
zostać dołączona na etapie zakończenia inwestycji do wartości nieruchomości lub innych
środków trwałych. Fakt ten nie będzie stanowił podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania,
a wystarczającym dowodem dla wykonawcy, że dotknięte szkodą mienie znajdowało się we
władaniu zamawiającego (lub ubezpieczone podmioty) będzie złożone przez niego oświadczenie.
24. Wykonawca akceptuje obligatoryjne zasady likwidacji szkód określone w załącznikach do SIWZ.
25. W przypadkach odnoszących się do zakresu ubezpieczenia oraz klauzul dodatkowych, gdy mowa
jest o ubezpieczającym, ubezpieczonym lub zamawiającym należy przez to rozumieć
Park Narodowy Gór Stołowych.
26. Podstawą działalności zamawiającego są m.in. następujące akty prawa powszechnego i lokalnego
(zawsze w ich aktualnym brzmieniu):
 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 inne szczególne przepisy ustawowe i wykonawcze, a także przepisy prawa miejscowego
oraz statuty, regulaminy poszczególnych podmiotów objętych zamówieniem.
27. Wykaz podmiotów objętych zamówieniem:
Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31
57-350 Kudowa Zdrój
NIP: 8831852945
REGON: 021783891
PKD: 9104Z – działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów
ochrony przyrody (działalność przeważająca)
Strona internetowa: http://www.pngs.com.pl
Liczba pracowników: 47 osób
Przychody w skali roku: ok. 10 000 000 zł
Opis prowadzonej działalności: zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony
przyrody. Ochrona przyrody i badania naukowe z zakresu przyrodniczego, np. drzewostanów,
występowania gatunków roślin, zwierząt, klimatycznych, badania geomorfologiczne itp.
Działalność kulturowo-oświatowa, edukacja ekologiczna - zajęcia edukacyjne w nowym ośrodku
Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych. Od 2017r. PNGS posiada obiekt Centrum
Szkoleniowo - Edukacyjnego w Karłowie (Karłów 10 - d. Hotel Karłów). W obiekcie znajdują się
dwie sale konferencyjne oraz baza noclegowa. PNGS dysponuje pokojami gościnnymi - pokoje 1-,
2- i 3-osobowe wraz z łazienkami oraz 3 apartamenty rodzinne.
Cele PNGS: ochrona ekosystemów parku narodowego, ochrona walorów krajobrazowych,
edukacja przyrodnicza, udostępnianie obszaru parku narodowego w sposób zgodny z ideą
ochrony przyrody, ochrona dziedzictwa kulturowego Gór Stołowych.

28. Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianie.
29. Zamawiający posiada Straż Parku za którą może być mu przypisana odpowiedzialność, zgodnie z
ustawą o ochronie przyrody.
30. Zamawiający posiada na swoim terenie drzewostan, w tym obiekty wpisane do rejestru zabytków
oraz pomniki przyrody. Z tego tytułu może być mu przypisana odpowiedzialność.
31. Zamawiający jest organizatorem i współorganizatorem imprez, w tym masowych. Zamawiający
przyjmuje patronat w rozmaitych wydarzeniach, często także je współfinansując. W tym zakresie
zamawiającemu może być przypisana odpowiedzialność.
32. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie aktualne lokalizacje, w tym wymienione powyżej oraz
w wykazach mienia i przyszłe Parku Narodowego Gór stołowych, z uwzględnieniem terenów
zielonych, zabytków i pomników przyrody, parków, obiektów rekreacyjnych wraz
z infrastrukturą, skwerów, placów, ulic, chodników, miejsc pamięci narodowej, pomników oraz
obiektów małej architektury.
33. Informacja o brokerze ubezpieczeniowym.
W przygotowaniu programu ubezpieczeniowego (szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia),
doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia
umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń zamawiającego uczestniczy
i pośredniczy broker ubezpieczeniowy, Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wykonawca
wynagradza prowizyjnie Inter-Broker sp. z o.o. według stawek zwyczajowo przyjętych dla firm
brokerskich przez cały okres obowiązywania umowy na wykonanie zamówienia wynikający z SIWZ.
34. Klauzula praw autorskich.
Inter-Broker sp. z o.o. informuje, że program ubezpieczeniowy zawarty w niniejszym dokumencie
stanowi utwór w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Autorskie prawa majątkowe do niniejszego dokumentu
przysługują spółce Inter-Broker, która ma prawo dysponowania nimi na wszelkich polach
eksploatacji. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja bądź modyfikacja materiałów objętych niniejszym
dokumentem, w wersji elektronicznej, w postaci drukowanych materiałów, bądź w jakiejkolwiek innej
formie, a także użycie przedmiotowego dokumentu w całości lub jakiejkolwiek jego części bez
uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Inter-Broker sp. z o.o. jest surowo zabronione. Powyższe nie
dotyczy pracy z niniejszym dokumentem związanej z przygotowaniem oferty przetargowej.

