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I TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. - dalej uPZP)
w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ust. 1 uPZP
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 2 ust. 1 uPZP.
II

ZAMAWIAJĄCY

1. Pełna nazwa
INSTYTUT ZOOTECHNIKI - Państwowy Instytut
Badawczy Zakład Doświadczalny
Kołuda Wielka
2. Dokładny adres siedziby
Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1
88-160 Janikowo
3. Telefon:
+48 52 351 33 91
4. Faks:
+48 52 351 35 41 lub 48 52 351 33 94
5. e-mail:
izkoludaprzetargi@wp.pl
6. strona www:
www.izzd-koluda-wielka.com.pl
7. NIP:
675-000-21-30
8. Regon:
000079728
9. Numer KRS
0000125481
III

BROKER UBEZPIECZONY

Umowa ubezpieczenia zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia
zostanie zawarta i wykonana przy udziale i za pośrednictwem brokera
ubezpieczeniowego Open Broker Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ładna 4-6,
wpisanemu do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
w Krakowie pod nr 0000173186. Wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa oraz obsługi
realizowanej przez brokera powinno być określone na rynkowo przyjętych
zasadach.
IV

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie zasiewów pszenicy ozimej
(330,13 ha) oraz owsa (27,08 ha); kod CPV 66510000-8.
2. Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający udzieli zamówienia określają:
ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 22
lutego 2019 r. (tj. Dz. U. 2019, poz. 477) z późn. zm.- dalej ustawa
Specyfikacja Warunków Zamówienia w przetargu pn.:
„Ubezpieczenie zasiewów pszenicy ozimej i owsa”

Strona 3 z 34

Oznaczenie sprawy: 10/2021
o ubezpieczeniu upraw rolnych); umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do
SWZ, formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 oraz opis przedmiotu
zamówienia wraz z warunkami zamówienia stanowiące załącznik nr 1 do SWZ.
Jednocześnie treść tych załączników zawiera istotne dla stron postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Zamawiający informuje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie
rozpatrzył wniosek o dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych
udzielanych w ramach notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562
(2014/N).
3. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SWZ przeznaczone są wyłącznie do
przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane
w innym celu ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym
w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału
w postępowaniu i przygotowania oferty.
4. Jeżeli Wykonawca działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
zawarcie umowy ubezpieczenia w wyniku niniejszego postępowania nie będzie
wiązać się z nabyciem członkostwa w TUW.
V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem art. 10c
ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych.
VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2 uPZP udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 uPZP oraz art. 109 ust.
1 pkt 1 i 4 uPZP;
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1,
2, 3, 4, 5 i 6 uPZP lub art. 109 ust. 1 pkt 4 uPZP, może przedstawić dowody
na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w w/w zakresie.
2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, są uprawnieni do
uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów.
Prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września
2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017,
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poz. 1170, z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem
niniejszego zamówienia.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w w/w zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej. Posiadają w ramach wewnętrznej
struktury jednostkę organizacyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która
prowadzi obsługę w zakresie oceny ryzyka oraz wypłaty odszkodowań z
tytułu ubezpieczeń rolnych lub mają zawartą umowę z przedsiębiorstwem
świadczącym zawodowo na terenie RP usługi we wskazanym powyżej
zakresie. Niniejsza umowa może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod
warunkiem zawieszającym lub rozwiązującym.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków określonych w pkt VI. 1 i
VI. 2 SWZ podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
1)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia na zasadach określonych w art. 117 uPZP. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 uPZP.

2)

W przypadku Wykonawców działających wspólnie:
a) żaden z Wykonawców działających wspólnie nie podlegać wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPZP, w związku z czym
dokumenty, o których mowa w pkt. VII.1 SWZ powinien złożyć każdy
z Wykonawców działający wspólnie;
b) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. VI.2 SWZ powinni
spełniać Wykonawcy działający wspólnie łącznie lub tylko jeden z nich,
stąd Wykonawcy działający wspólnie łącznie lub tylko jeden z nich, stąd
wykonawcy działający wspólnie składają wspólne dokumenty określone
w pkt VII.2 SWZ;

3) W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
VII DOKUMENTY
I
OŚWIADCZENIA
POTWIERDZAJĄCE
SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 uPZP
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 uPZP
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 4 do
SWZ;
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;
4) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub, gdy nie jest wymagane
na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu
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nadzoru,
że
Wykonawca
prowadzi
działalność
ubezpieczeniową
w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie
odrębnych
przepisów
oświadczenie
organu
uprawnionego
do
reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową
w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego
zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dodatkowo składa
potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ
nadzoru w kraju Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza,
Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania
Wykonawcy, iż notyfikacji została dokonana i przyjęta przez polski organ
nadzoru.
5) Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa
w art. 222 ust. 5 uPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej (wzór ujęty w załączniku nr 7 do SWZ). Jeżeli
Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa również listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązana z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencyjności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VII.1. 3)
i 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu, przy czym dokumenty te
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem
składania ofert,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, przy czym
dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczone za zgodność przez wykonawcę.
3. Zgodnie z art. 118 ust.1 uPZP Wykonawca może polegać na zdolnościach
technicznych i zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera
załącznik nr 3 do SWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby podmiotu
trzeciego, z którym wiąże do jakiś stosunek prawny. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (załącznik nr 8 do
SWZ). W przypadku, gdy podmiot przedstawiający pisemne zobowiązanie,
o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia,
wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów i oświadczeń
wskazanych w pkt VII.1.1)-3) niniejszej SWZ dotyczących tego podmiotu.
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VIII SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na
podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń, z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1
uPZP według formuły „spełnia / nie spełnia”.
IX
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ
1.

W przedmiotowym
postępowaniu
przekazywania sobie przez strony
zawiadomień oraz informacji:

Zamawiający dopuszcza
postępowania oświadczeń,

możliwość
wniosków,

a) elektronicznie na adres e-mail: izkoludaprzetargi@wp.pl
b) lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod tym adresem:
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl
w
zakładce
„Pytania
i odpowiedzi”.
2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do
Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna
treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy
Zamawiającego: 7-15 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego
przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.
W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na
Platformie.

3.

Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt IX.8 niniejszej
SWZ:
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do
Systemu na subdomenie https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl
lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie
przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia
bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu
rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie
powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika
polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie
czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci
elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku
rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia
procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod
numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty
w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są
w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce
"Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.

4.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce
"ZADAJ PYTANIE": w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika
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lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna,
w którym należy uzupełnić wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot
pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem
weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca
uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy
"pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SWZ.
5.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź
informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom
za pośrednictwem Platformy.

6.

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się
z
dostawcą
rozwiązania
teleinformatycznego
Platforma:
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl., tel. +48 22 576 87 90, e-mail:
oneplace@marketplanet.pl.

7.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące sposobu sporządzania i przekazywania
ofert, oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych
środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów,
przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zwanym dalej „postępowaniem”, lub w konkursie, wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz wymagań technicznych i organizacyjnych
użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów
elektronicznych określono w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dnia 30
grudnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).

8.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami
są:
1)

w zakresie spraw merytorycznych:
a)
w zakresie upraw mgr inż. Krzysztof Błachowiak, Kierownik Działu
Produkcji Roślinnej, tel. 697 606 600
b)

w
zakresie
ubezpieczeń:
Justyna
Kozłowska-Kuras
–
Broker
Ubezpieczeniowy, Open Broker Sp. z o. o., tel. kom. +48 693 030 085, tel.
+48 12 429 20 92, e-mail: justyna.kuras@openbroker.pl ;

2) w
zakresie spraw
tel. (52) 35 13 391.

formalno-prawnych:

Natalia

Zaremba,

X OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania ogólne:
1)

Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem
nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej
pod
adresem
https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl,
podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa
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określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.).
Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
2)

Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności
w postaci elektronicznej.

3)

Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje tylko jedną cenę.

4)

Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Oferta nie może zawierać
postanowień odbiegających od SWZ.

5)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

6)

Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7)

Wykonawca pozostaje związany ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu
składania ofert, tj. do 28.06.2021 r.

2. Sposób złożenia oferty:
1) Ofertę złożyć należy na Formularzu Oferty (wzór Formularza Oferty stanowi
Załącznik nr 2 do SWZ) za pośrednictwem Platformy podpisane przez osoby
umocowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
2) Część danych składających się na ofertę Wykonawca podaje zarówno na
Platformie, jak i na w Formularzu Oferty. Zamawiający informuje, że w
przypadku sprzeczności pomiędzy tymi danymi Zamawiający uzna za wiążące
informacje wypełnione w Formularzu Oferty.
3) W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ,
powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym
załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach
regulowanych przepisami art. 128 ust. 1 Pzp.
4) Oferta sporządzona w postaci elektronicznej wraz z załącznikami powinna być
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego
imieniu zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub umocowane
(pełnomocnik) do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy,
co najmniej w przedmiocie objętym niniejszym postępowaniem. Jeżeli
Wykonawcy działają wspólnie wymagany jest podpis wspólnego pełnomocnika
ustanowionego przez wszystkich Wykonawców, stosownie do art. 58 ust. 2
uPZP.
5) Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
a) Wykonawca składa ofertę poprzez:
i.

wypełnienie Formularza Oferty na Platformie,

ii.

dodanie w zakładce „OFERTY" wypełnionego Formularza Oferty,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

iii.

dodanie pozostałych dokumentów (załączników) określonych
w niniejszej SWZ, - podpisanych kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osoby umocowane. Czynności określone
powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj
dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.

b) Wykonawca winien
identyfikację.

opisać
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c) Wykonawca załączając dokument oznacza, czy jest on: „Tajny” –
dokument stanowi „tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” –
niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
d) Wczytanie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż
ofertę".
e) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy
„Oferta złożona poprawie”.
f)

O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania
transakcji na Platformie.

g) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca
zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając
polecenie „usuń".
h) Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty
nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego.
3. Dokumenty składające się na ofertę:
1)

Wypełniony Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

2)

Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przetargu
udzielone dla osoby/osób podpisującej ofertę i wymagane oświadczenia, o
ile osoba/osoby składająca i podpisująca ofertę nie jest ujawniona w
wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego / informacji z CEIDG
(proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
Dokumenty wymienione w pkt VII.1 SWZ;

3)
4)

Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia lub inne wzorce umowne,
które będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń objętych
ofertą.

5)

Wszystkie dodatkowe informacje należy przedstawić w dodatkowym (-ych)
załączniku (-kach) do Formularza Oferty, o ile nie można ich wskazać
w formularzu ofertowym.

4. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w
zakładce „OFERTY” należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie
„wycofaj ofertę”.
5. Po upływie terminu składania ofert, dodanie Oferty (załączników) nie będzie
możliwe.
6. Tajemnica przedsiębiorstwa
1) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec,
które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnej
wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w
ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich
dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość
numeracji stron oferty).
2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do
których Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w punkcie
powyższym, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których
obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub
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decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez wykonawcę
działań, o których mowa w punkcie powyższym.
3) Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPZP.
7. Sposób obliczania ceny:
W ofercie należy podać łączną cenę (za pomocą cyfr oraz słownie) za
wykonanie całości przedmiotu zamówienia uwzględniając wszelkie koszty, jakie
Zamawiający poniesie na realizację zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza
oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
8. Termin i miejsce składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem:
2) https://zd-koludawielka.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 28
maja 2021 r. do godz. 09:30
3) Termin i miejsce otwarcia ofert:
4) Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie
Ofert w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
5) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6) Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej
Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia”
w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone
w art. 222 ust. 5 uPZP.
XI WADIUM
Zamawiający odstępuje od wymagania od Wykonawców wniesienia wadium.
XII

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIII
WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego
dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).
XIV
1.

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, dla każdej z części zamówienia,
Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Łączna cena za realizację zamówienia

100%

2. Punktacja ofert – sposób wyliczenia liczby przyznanych punktów.
Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu oferty,
a przyznane punkty obliczane wg poniższego wzoru:
Pc = 100 pkt x ( Cn / Co) x 100%
Pc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
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Cn- najniższa zaoferowana cena
Co- cena rozpatrywanej oferty
XV WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wymogom określonym w uPZP, SWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu
i określonych w SWZ.

2.

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3.

Umowa podpisana będzie na warunkach przyjętej oferty oraz warunkach
określonych w niniejszej SWZ.

4.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, w zw. z art. 263
uPZP.

XVI

DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu
stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego
w przypadkach określonych w art. 455 uPZP.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę areału ubezpieczanych upraw.
XVII
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia
umowy.
2. Przed zawarciem umowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę w celu
dopełnienia następujących formalności:
1)

ustalenia trybu przekazania przez Strony przyszłej umowy niezbędnej
dokumentacji,

2)

ustalenia szczegółowych danych, jakie mają być zawarte w umowie.

XVIII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w uPZP, w tym zwłaszcza w Dziale IX tejże
ustawy (art. 505 i nast.), w trybie tam określonym.
XIX

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

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”, Zamawiający
informuje, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych uzyskanych w związku
z przeprowadzeniem niniejszego postępowania i realizacją umowy, która będzie
zawarta w wyniku jego rozstrzygnięcia jest INSTYTUT ZOOTECHNIKI Specyfikacja Warunków Zamówienia w przetargu pn.:
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Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, Kołuda
Wielka ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, tel: +48 52 351 33 91, faks: +48 52
351 35 41 lub 48 52 351 33 94, e-mail: izkoludaprzetargi@wp.pl, strona www:
www.izzd-koluda-wielka.com.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych
Andrzejewski, e-mail: iod@izoo.krakow.pl;

u

Administratora

jest

Rafał

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b
RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego i realizacją umowy, która będzie zawarta w wyniku jego
rozstrzygnięcia;
4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 z późn. zm. - dalej uPZP);
5. Pani / Pana dane osobowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPZP, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a dane związane
z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej wykonaniem
przez okres, w którym Zamawiający jest zobligowany do ich przechowywania i
archiwizacji, zgodnie z przepisami szczególnymi;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPZP;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
3) 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;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
9.

Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) 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 i b RODO.
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1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia. Warunki zamówienia;
2. Załącznik nr 1 – formularz oferty;
3. Załącznik nr 3 – wzór umowy;
4. Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1
uPZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
5. Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1
uPZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
6. Załącznik nr 6 – wzór pełnomocnictwa;
7. Załącznik nr 7 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;
8. Załącznik nr 8 – zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów.

Specyfikacja Warunków Zamówienia w przetargu pn.:
„Ubezpieczenie zasiewów pszenicy ozimej i owsa”

Strona 14 z 34

Oznaczenie sprawy: 10/2021
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WARUNKI UBEZPIECZENIA
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia
usług ubezpieczenia zasiewów pszenicy i owsa dla Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, Kołuda Wielka 88-160 Janikowo
Informacja o brokerze ubezpieczeniowym
Umowa ubezpieczenia zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta
i wykonana przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Open Broker Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, 31-444 Kraków, ul. Ładna 4-6.
Wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa oraz obsługi realizowanej przez brokera powinno być określone na rynkowo
przyjętych zasadach.

DANE PODSTAWOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Ubezpieczający /Ubezpieczony
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
Ul. Parkowa 1, Kołuda Wielka
88-160 Janikowo
NIP: 675-000-21-30
REGON: 000079728
KRS: 0000125481
Informacje ogólne
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej istnieje od 1946 r.
Będąc
czołową
krajową
placówką
naukowo-badawczą
i
hodowlaną
specjalizuje
się
w produkcji gęsi i owiec.
Zakład zlokalizowany jest na Kujawach, 10 km od Inowrocławia (województwo kujawsko-pomorskie)
o powierzchni 558 ha. Produkcja zwierzęca zakładu oparta jest o stado zarodowe gęsi Białych Kołudzkich oraz
zarodowe stada owiec: plenno-mlecznej owcy kołudzkiej i odmiany barwnej merynosa polskiego (rezerwa
genetyczna 135 matek). W zakładzie uprawia się rzepak, pszenicę, jęczmień, owies, kukurydzę na ziarno, buraki
cukrowe i kapustę pastewną.
W dziale naukowym zatrudnionych jest 7 pracowników, w tym 1 profesor i 2 adiunktów, którzy realizują tematy
badawcze z zakresu technologii chowu oraz hodowli owiec i gęsi. W zakładzie pracują dwa wyspecjalizowane
zespoły naukowe mające ugruntowaną pozycję w kraju i znaczące osiągnięcia w działalności wdrożeniowoupowszechnieniowej.
Pracownicy naukowi zakładu aktywnie uczestniczą w życiu naukowym, zarówno na forum krajowym, jak i
międzynarodowym, prezentując wyniki swoich badań w formie opracowań naukowych na konferencjach
krajowych i międzynarodowych. Miarą aktywności naukowej są publikacje, których np. w 2006 roku było w sumie
60 - w tym 16 oryginalnych prac naukowych, 20 doniesień i komunikatów naukowych oraz 20 opracowań i
artykułów popularnych, w 2007 roku ogółem 55 prac w tym 15 oryginalnych. Zakład utrzymuje różnorodne
kontakty z praktyką rolniczą biorąc udział w wystawach, pokazach, konferencjach, seminariach i szkoleniach. Jedną
z głównych form oddziaływania jest sprzedaż zwierząt hodowlanych, przede wszystkim gąsiąt Białych Kołudzkich
oraz owiec, między innymi maciorek hodowlanych ras utrzymywanych w zakładzie plenno-mlecznej owcy
kołudzkiej oraz barwnej odmiany merynosa.
Zakład oferuje: sprzedaż gąsiąt do tuczu, młode gęsi rzeźne (owsiane) żywione naturalnymi paszami,
utrzymywanymi na łąkach i pastwiskach oraz białe pierze i puch o najwyższych parametrach jakościowych, takich
jak: sprężystość, czystość, dojrzałość. Zakład realizuje indywidualne zamówienia w miesiącach od lipca do grudnia.
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy należy do największych polskich instytutów naukowoSpecyfikacja Warunków Zamówienia w przetargu pn.:
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badawczych. Podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Utworzony został 31 maja 1950 roku - na mocy
Rozporządzenia Rady Ministrów.
Miejsce ubezpieczenia
Gmina: Janikowo, Pakość wg wykazu poniżej
Informacja na temat szkodowości:
Wg zaświadczeń o szkodowości oraz jak niżej.
Rok
2017
2018
2019
2020
2021

Przyczyna
brak
brak
ogień
gradobicie
brak

Wartość odszkodowania
0 zł
0 zł
8 996 zł
66 150 zł
0 zł

Przedmiotem ubezpieczenia są zasiewy pszenicy i owsa:
1. Pszenicy o łącznym areale 330,13 ha
2.

Owsa o łącznym areale

27,08 ha
Zasiewy pszenicy ozimej w sezonie 2020/2021

Lp
1

Pow. pola Nr działki
[ha]
17,24
6

Pow. działki Gmina
[ha]
17,24
Janikowo

Obręb

Odmiana

Klasa gleby

Opal

II, III a

Janikowo

Kołuda Wielka
[0010]
Janikowo [0005]

2

4,89

46/6

4,89

Opal

III a, b

3

31,8

2/12

18,36

Janikowo

Janikowo [0002]

Opal

II, III a, b

5/21

12,91

Janikowo

Janikowo [0002]

Opal

153/10

0,53

Janikowo

Janikowo [0002]

Opal
III a, b

III a, b, IV a, b

4

50,61

3/1

50,61

Janikowo

5

43,41

12/2

43,41

Janikowo

6

18,79

67/1

18,79

Pakość

Kołuda Wielka
Opal
[0010]
Kołuda Wielka
Elixir
[0010]
Ludwiniec [0007] Elixir

7

27,14

61/6

1,49

Pakość

Jankowo [0004]

Elixir

62

7,13

Pakość

Jankowo [0004]

Elixir

63

10,53

Pakość

Jankowo [0004]

Elixir

64

7,99

Pakość

Jankowo [0004]

Elixir

14/63

43,22

Janikowo

Fenomen

14/58

0,16

Janikowo

14/57

2,95

Janikowo

8

46,33

9

34,58

25/8

34,58

Janikowo

10

55,34

3/1

1,46

Janikowo

Kołuda Wielka
[0010]
Kołuda Wielka
[0010]
Kołuda Wielka
[0010]
Kołuda Wielka
[0010]
Janikowo [0009]

3/2

5,74

Janikowo

Janikowo [0009]

LG Juta

3/3

7,3

Janikowo

Janikowo [0009]

LG Juta

3/4

5,15

Janikowo

Janikowo [0009]

LG Juta
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III a, b

II, III a, b

Fenomen
Fenomen
Euklide
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RAZEM

330,13

3/5

5,06

Janikowo

Janikowo [0009]

LG Juta

3/6

5,64

Janikowo

Janikowo [0009]

LG Juta

3/10

6,88

Janikowo

Janikowo [0009]

LG Juta

3/32

6,74

Janikowo

Janikowo [0009]

LG Juta

3/8

5,25

Janikowo

Janikowo [0009]

LG Juta

3/9

6,12

Janikowo

Janikowo [0009]

LG Juta

330,13

Zasiewy jęczmienia ozimego w sezonie 2020/2021
Lp
1

Pow. pola
[ha]
27,08

RAZEM

27,08

Nr działki Pow. działki
[ha]
12/2
27,08

Gmina

Obręb

Odmiana

Klasa gleby

Janikowo

Kołuda Wielka
[0010]

Bingo

III a, b

27,08

Zakres ubezpieczenia
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko podstawowe: grad zgodnie z definicją z par. 3 ust. 2 ustawy
o ubezpieczeniach upraw rolnych oraz ryzyko dobrowolne: ogień (ogień – działanie ognia, który
przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile).
2. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę uzależniają powstanie
odpowiedzialności ubezpieczyciela do określonej wysokości szkody (%) w stosunku do przewidywanej
wielkości plonu głównego na danym polu, to na potrzeby niniejszej umowy wartość tę ustala się na 8%
przewidywanej wielkości plonu głównego na danym polu.

WARUNKI WSPÓLNE
Minimalne warunki wspólne dla ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszego postępowania jakie muszą
spełniać oferty.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na „warunkach minimalnych”, zgodnie z wypełnionym Formularzem
Ofertowym i Załącznikami do Formularza Ofertowego. W pozostałych kwestiach będą miały zastosowanie
Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia załączone do Oferty. Jeżeli załączone Ogólne/Szczególne Warunki
Ubezpieczenia odbiegają od warunków ubezpieczenia określonych w SWZ, za wiążące uznaje się warunki
minimalne określone w SWZ, z uwzględnieniem zaakceptowanych warunków sugerowanych oraz innych
postanowień SWZ.
Jednocześnie uwzględnia się w zawartej umowie postanowienia klauzul dodatkowych wymaganych
w SWZ.
OKRES UBEZPIECZENIA
1. Wymagany termin realizacji zamówienia zamyka się w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.
2. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w uprawach od momentu zasiewu do momentu zbioru plonu.
3. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę zawierają ostateczne
terminy na zawarcie umowy ubezpieczenia umowy od poszczególnych ryzyk i/lub okresy karencji, to na
potrzeby niniejszej umowy nie mają one zastosowania, z zastrzeżeniem art. 10c ust. 4 ustawy o
ubezpieczeniu upraw rolnych.
WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI OBOWIĄZKÓW Z UMOWY
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne
i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub elektroniczną.
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2.
3.

4.

Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni od daty powstania szkody
lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić ubezpieczyciela o szkodzie.
Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia
przedstawiciela ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia
pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zakłóceniem prowadzonej działalności.
W pozostałych przypadkach Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą
Ubezpieczyciela.
Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja za niewypełnienie obowiązków
zawartych w umowie, w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez
ubezpieczyciela, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku miało
bezpośredni wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody i w zakresie nie większym niż
stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody.

Ubezpieczenie zasiewów pszenicy i owsa 2021/2022
Zakres ubezpieczenia
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko podstawowe: grad zgodnie z definicją z par. 3 ust 2. ustawy
o ubezpieczeniach upraw rolnych oraz ryzyko dobrowolne: ogień (ogień – działanie ognia, który
przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile).
2. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę uzależniają powstanie
odpowiedzialności ubezpieczyciela do określonej wysokości szkody (%) w stosunku do przewidywanej
wielkości plonu głównego na danym polu, to na potrzeby niniejszej umowy wartość tę ustala się na 8%
przewidywanej wielkości plonu głównego na danym polu.
Ochrona ubezpieczeniowa będzie również obejmowała:
1. W przypadku wystąpienie szkody spowodowanej ogniem:
a) spalenie lub uszkodzenie dymem wykluczające możliwość zużytkowania uszkodzonego plonu
b) szkody wyrządzone podczas akcji ratowniczej.
Zamawiający oczekuje, że umowa ubezpieczenia pokrywać będzie również inne ryzyka nazwane. Wszelkie ryzyka,
które nie zostały wymienione powyżej, a wchodzące w skład zakresu ubezpieczenia, należy wyszczególnić
w Formularzu Ofertowym.

Przedmiot i sumy ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia
Pszenica
Owies

Powierzchnia
uprawy
330,13 ha
27,08 ha

Wartość z 1 ha

Suma ubezpieczenia

6.000 zł
3.900 zł

1.980.780 zł
105.612 zł

Franszyzy
Franszyzy i udziały własne zniesione.

Składka i stawka
Składka winna zostać naliczona od wartości podanych sum ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów upraw.
Należy podać wysokość ujednoliconej stawki dla 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Wypłata odszkodowań i likwidacja szkód
1.

Jeżeli w ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia stosowanych przez Wykonawcę określony jest
ostateczny termin na zgłoszenie szkody, to Ubezpieczający nie będzie ponosił jakichkolwiek konsekwencji
niedotrzymania tego terminu, w przypadku, gdy zwłoka ta nie miała wpływu na powstanie szkody lub
zwiększenie jej rozmiarów.
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2.

3.
4.

5.

6.

Oględziny szkody zostaną przeprowadzone przez uprawnionego rzeczoznawcę. Rzeczoznawca sporządzi
i dostarczy Ubezpieczającemu operat szkodowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od przeprowadzenia
oględzin. Operat szkodowy będzie każdorazowo samodzielnym i autorskim wynikiem badania szkody przez
rzeczoznawcę, w szczególności Wykonawca nie będzie narzucał rzeczoznawcy stosowania wewnętrznych norm
Ubezpieczyciela dotyczących obliczania w wysokości szkód w uprawach rolnych ani też sztywnego, ustalonego
przez Ubezpieczyciela dotyczących obliczania w wysokości szkód w uprawach rolnych ani też sztywnego,
ustalonego przez Ubezpieczyciela z góry, stopnia zmniejszenia wartości plonu.
Podstawą do obliczenia wysokości szkody będzie powierzchnia pola lub jego części, na którym uprawy zostały
zniszczone lub uszkodzone.
Podstawą do ustalania wysokości odszkodowania będzie wskazana przez ubezpieczającego suma
ubezpieczenia stanowiąca zadeklarowaną wydajność uprawy. Rzeczywista wydajność uprawy będzie stanowiła
podstawę do ustalania wysokości odszkodowania jedynie, gdy zadeklarowana przez Ubezpieczającego
wydajność uprawy (suma ubezpieczenia) będzie przekraczała o więcej niż 30% wysokość plonu, jaki mógłby
być osiągnięty w danym roku, gdyby nie nastąpiła szkoda.
Jeżeli zgodnie z warunkami agrotechnicznymi możliwe jest założenie po szkodzie uprawy alternatywnej, to
wysokość szkody ustala się według szacunkowego kosztu założenia uprawy alternatywnej, nie mniej niż 25%
sumy ubezpieczenia.
Jeżeli ogólne/ szczególne warunki ubezpieczenia przewidują proporcjonalne zmniejszenie wysokości
odszkodowania w przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową nie został objęty łączny areał upraw danego
gatunku w gospodarstwie ubezpieczającego, to postanowienia takie nie mają zastosowania do niniejszej
umowy.

Postanowienia dodatkowe
Do umowy ubezpieczenia będą miały zastosowanie następujące klauzule dodatkowe:
Klauzula reprezentantów (ryzyko ogniowe)
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego oraz osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, przy czym przez
wymienione tu osoby rozumie się wyłącznie członków zarządu, a w przypadku spółek osobowych
wyłącznie wspólników uprawnionych do reprezentacji Ubezpieczającego.
Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej)
w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki)
obowiązujące w stosunku do umowy ubezpieczenia.
Klauzula zgłaszania szkód
W każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do
Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: „W przypadku dni
ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po
terminie określonym w warunkach”.
Klauzula wynagrodzenia ekspertów (rzeczoznawców) - ryzyko ogniowe
Ubezpieczyciel pokrywa w ramach odszkodowania poniesione przez Ubezpieczającego nie odbiegające
od cen rynkowych koszty ekspertów zewnętrznych, których zatrudnienie było konieczne
w celu likwidacji szkody, za którą Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie.
Powyższe koszty pokrywane są do wysokości limitu 5.000 zł, przy czym koszty poniesione na wyliczenie
i przygotowanie roszczenia ponoszone są w ramach powyższego limitu, do wysokości 50% wartości
kosztów poniesionych z tego tytułu.
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ZAŁACZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ OFERTY (WZÓR)
CZĘŚĆ OGÓLNA

Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy – pełna nazwa wykonawcy składającego ofertę z podaniem
adresu siedziby, nr KRS, NIP, REGON

Nr.telefonu ………………………………………………
Fax ……………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej…………………………………………
NIP………………………………………………………………………………
/pieczęć Wykonawcy/

REGON……………………………………………………………………...

ZAMAWIAJĄCY:
INSTYTUT ZOOTECHNIKI
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny
Kołuda Wielka

Działając w imieniu wymienionego/ych powyżej Wykonawcy/ów oferujemy cenę za realizację na
rzecz zamawiającego zamówienia pn. „Ubezpieczenie zasiewów pszenicy ozimej i owsa” (znak
sprawy: 10/2021) ustaloną zgodnie z wymogami opracowanej przez zamawiającego SWZ
i określoną w części szczegółowej niniejszego Formularza Oferty.
W przypadku wybrania naszej oferty umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we
wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, oraz innych postanowieniach tejże SWZ,
a treść wszystkich w/w dokumentów akceptujemy bez zastrzeżeń.
Uważamy się za związanych złożoną ofertą w terminie 30 dni od momentu upływu terminu do
składania ofert, tj. do 28.06.2021 r.
Jednocześnie poniżej wskazujemy osobę wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym:
………………………………………………………………../ osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy tel./fax.,
stanowisko służbowe
Ponadto oświadczamy, że /zaznaczyć odpowiednie pole wyboru/:
1.

Jesteśmy mikro przedsiębiorcą

2.

Jesteśmy małym przedsiębiorcą

3.

Jesteśmy średnim przedsiębiorcą

4.

Nie jesteśmy mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą
Zgodnie z art. 104 – 16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (t.j. Dz.U. 2016
poz. 1829). Powyższa informacja jest niezbędna, w celu wypełnienia przez Zamawiającego, ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia zał. Nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów ogłoszeń
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

……….……………………………………………………………………………………….
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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POUCZENIE:
Osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza.
Wprowadzenie jakichkolwiek zastrzeżeń lub postanowień odbiegających od warunków
określonych w SWZ skutkować może odrzuceniem oferty.
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FORMULARZ OFERTY
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Cena za wykonanie zamówienia pn. „Ubezpieczenie zasiewów pszenicy
ozimej i owsa” (znak sprawy 10/2021)
Przedmiot
zamówienia

Areał [ha]

Suma
ubezpieczenia
za 1 ha

Suma
ubezpieczenia
łącznie

330,13

6.000,00 zł

1.980.780,00 zł

27,08

3.900,00 zł

105.612,00 zł

Stawka
[%]

Cena/składka
[zł]

Ubezpieczenie
upraw pszenicy
ozimej
Ubezpieczenie
upraw jęczmienia
ozimego

Łączna cena brutto za realizację zamówienia

ZŁ
(należy podać wartość zamieszczoną kolumnie „Cena netto (zł)” w pkt 1
Słownie: ………………………………………………………………………….
1. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.
2. Termin płatności: zgodnie z polisą.
3. Okres rękojmi/gwarancji: nie dotyczy.

…………………………………………………………………………………………
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
A. ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA OFERTY

1. .........................................
2. ..........................................
3. ..........................................
4. ..........................................
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ
UMOWA
zawarta w Kołudzie Wielkiej w dniu …………………… 2021 r. pomiędzy:

Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym Zakładem Doświadczalnym
Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, Kołuda Wielka, 88-160 Janikowo, KRS 0000125481, NIP 675000-21-30, REGON 000079728, reprezentowanym przez:

1.

Halinę Bielińską – p.o. Dyrektora Zakładu

zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………… z siedzibą / zamieszkałego w ………………………………, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………… Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem ……………….. / wpisanego do ewidencji działalności
gospodarczej ………………..; REGON ………………………., NIP ………………………;. reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą,

UWAGA:
W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy działającym wspólnie, wykonawcy ci ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

łącznie zwane dalej Stronami.

zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie zasiewów pszenicy
ozimej i owsa”, ogłoszonego w BZP dnia …… 2021 r. pod nr ………….…. (oznaczenie sprawy 10/2021),
prowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. - dalej uPZP),
o następującej treści:
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§1
Przedmiotem ubezpieczenia są uprawy:
1.

Pszenicy ozimej o łącznym areale 330,13 ha;

2.

Owsa o łącznym areale 27,08 ha;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
§2

1. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące ryzyka:
a) Pszenica ozima - grad, ogień;
b) Owies - grad, ogień.
2. Definicje ryzyk ubezpieczeniowych
o ubezpieczeniu upraw rolnych.

określonych

w

ust.

1

zgodnie

z

§

3

ust.

2

ustawy

3. Jeżeli ogólne/ szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę uzależniają powstanie
odpowiedzialności ubezpieczyciela do określonej wysokości szkody (%) w stosunku do przewidywanej
wielkości plonu głównego na danym polu, to na potrzeby niniejszej umowy wartość tą ustala się na
8% przewidywanej wielkości plonu głównego na danym polu.
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OKRES UBEZPIECZENIA
§3
1.

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2.

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w uprawach od momentu zasiewu do momentu zbioru
plonu.

3.

Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę zawierają ostateczne
terminy na zawarcie umowy ubezpieczenia umowy od poszczególnych ryzyk i/lub okresy karencji, to
na potrzeby niniejszej umowy nie mają one zastosowania, z zastrzeżeniem art. 10c ust. 4 ustawy o
ubezpieczeniu upraw rolnych.
SUMA UBEZPIECZENIA
§4

1. Suma ubezpieczenia wynosi na 1 ha uprawy pszenicy ozimej 6.000,00 zł, tj. łącznie 1.980.780,00 zł.
2. Suma ubezpieczenia wynosi na 1 ha uprawy jęczmienia ozimego 3.900,00 zł, tj. łącznie 105.612,00
zł.
STAWKA I SKŁADKA
§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszego zamówienia będzie wynosiło … % sumy ubezpieczenia, tj.
…………………. zł słownie ……………………………………………………………………… złotych.
2. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.
3. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę przewidują uprawnienie
Ubezpieczyciela
do
rozwiązywania
umowy
ze
skutkiem
natychmiastowym
w przypadku nieterminowej zapłaty składki bądź raty składki, to na potrzeby niniejszej umowy
uprawnienie to może zostać wykonane po uprzednim dwukrotnym wezwaniu Ubezpieczającego do
zapłaty, każdorazowo z wyznaczaniem dodatkowego 7’dniowego terminu zapłaty. Za dzień zapłaty
uważa się datę obciążenia rachunku Ubezpieczającego.
FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE
§6
Franszyzy i udziały własne zniesione.
LIKWIDACJA SZKÓD I WYPŁATA ODSZKODOWAŃ
§7
1. Jeżeli w ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia stosowanych przez Wykonawcę określony
jest ostateczny termin na zgłoszenie szkody, to Ubezpieczający nie będzie ponosił jakichkolwiek
konsekwencji niedotrzymania tego terminu, w przypadku, gdy zwłoka ta nie miała wpływu na
powstanie szkody lub zwiększenie jej rozmiarów.
2. Oględziny szkody zostaną przeprowadzone przez uprawnionego rzeczoznawcę. Rzeczoznawca
sporządzi i dostarczy Ubezpieczającemu operat szkodowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
przeprowadzenia oględzin. Operat szkodowy będzie każdorazowo samodzielnym i autorskim
wynikiem badania szkody przez rzeczoznawcę, w szczególności Wykonawca nie będzie narzucał
rzeczoznawcy stosowania wewnętrznych norm Ubezpieczyciela dotyczących obliczania w wysokości
szkód w uprawach rolnych ani też sztywnego, ustalonego przez Ubezpieczyciela dotyczących
obliczania w wysokości szkód w uprawach rolnych ani też sztywnego, ustalonego przez
Ubezpieczyciela z góry, stopnia zmniejszenia wartości plonu.
3. Podstawą do obliczenia wysokości szkody będzie powierzchnia pola lub jego części, na którym
uprawy zostały zniszczone lub uszkodzone.
4. Podstawą do ustalania wysokości odszkodowania będzie wskazana przez ubezpieczającego suma
ubezpieczenia stanowiąca zadeklarowaną wydajność uprawy. Rzeczywista wydajność uprawy będzie
stanowiła podstawę do ustalania wysokości odszkodowania jedynie, gdy zadeklarowana przez
Ubezpieczającego wydajność uprawy (suma ubezpieczenia) będzie przekraczała o więcej niż 30%
wysokość plonu, jaki mógłby być osiągnięty w danym roku, gdyby nie nastąpiła szkoda.
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5. Jeżeli zgodnie z warunkami agrotechnicznymi możliwe jest założenie po szkodzie uprawy
alternatywnej, to wysokość szkody ustala się według szacunkowego kosztu założenia uprawy
alternatywnej, nie mniej niż 25% sumy ubezpieczenia, a w przypadku szkód wynikających z
ujemnych skutków przezimowania - nie mniej niż 15% sumy ubezpieczenia.
6. Jeżeli ogólne/ szczególne warunki ubezpieczenia przewidują proporcjonalne zmniejszenie wysokości
odszkodowania w przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową nie został objęty łączny areał upraw
danego gatunku w gospodarstwie ubezpieczającego, to postanowienia takie nie mają zastosowania
do niniejszej umowy.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§8
Do obowiązków Wykonawcy, poza obowiązkami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach
prawa oraz ogólnych/ szczególnych warunkach ubezpieczenia stosowanych przez Wykonawcę, należy:
1. Wystawienie polisy ubezpieczenia na potwierdzenie zawarcia niniejszej umowy.
2. Zachowanie należytej staranności przy zawieraniu i wykonaniu umowy ubezpieczenia.
3. Na żądanie Ubezpieczonego udzielania informacji o postanowieniach zawartej umowy w zakresie
prawa i obowiązków Ubezpieczonego.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§9
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Niezależnie od przesłanek określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od
umowy gdy:
a)

majątek Wykonawcy zostanie poddany zajęciu komorniczemu w toku egzekucji cywilnej bądź
administracyjnej,

b)

w przypadku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, przy
czym za nienależyte wykonanie umowy uważa się w szczególności: co najmniej trzykrotne:
stwierdzenie dostawy towaru o jakości nie spełniającej wymagań Zamawiającego, nieterminowe
dostarczenie lub niedostarczenie towaru zgodnego z zamówieniem, nierozpatrzenie reklamacji w
wymaganym terminie.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od
w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

umowy

w

przypadkach

przewidzianych

4. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać
uzasadnienie pod rygorem nieskuteczności takiego oświadczenia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie on
zobowiązany do uiszczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości umowy.
ZMIANA UMOWY
§ 10
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający
dopuszcza
zmianę
umowy
w
sprawie
zamówienia
publicznego
w przypadkach określonych w art. 455 uPZP.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę areału ubezpieczanych upraw.
REGUŁY KOLIZYJNE
§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają kolejno zastosowanie:
a) Postanowienia SWZ w przetargu nieograniczonym na „Ubezpieczenie zasiewów pszenicy ozimej i
owsa”, ogłoszonego w BZP pod nr ………………... (oznaczenie sprawy 10/2021), w wyniku którego
zawarta została niniejsza umowa;
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b) Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 22 lutego 2019 r.
(tj. Dz.U. 2019, poz. 477 z późn. zm.- ustawa o ubezpieczeniu upraw rolnych);
c)

Właściwe przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, chyba że
przepisy uPZP stanowią inaczej;

d) Ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę i załączone do
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o który mowa w pkt a).
KLAUZULE BROKERSKIE
§ 12
Do niniejszej umowy mają zastosowanie klauzule brokerskie o poniższej treści:
1. Klauzula reprezentantów (ryzyko ogniowe)
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
Ubezpieczającego oraz osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, przy czym przez
wymienione tu osoby rozumie się wyłącznie członków zarządu, a w przypadku spółek osobowych
wyłącznie wspólników uprawnionych do reprezentacji Ubezpieczającego.
2. Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia
(gwarancyjnej)
w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki)
obowiązujące w stosunku do umowy ubezpieczenia.
3. Klauzula zgłaszania szkód
W każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do
Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: „W przypadku dni
ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po
terminie określonym w warunkach”.
4. Klauzula wynagrodzenia ekspertów (rzeczoznawców) - ryzyko ogniowe
Ubezpieczyciel pokrywa w ramach odszkodowania poniesione przez Ubezpieczającego nie
odbiegające od cen rynkowych koszty ekspertów zewnętrznych, których zatrudnienie było
konieczne
w celu likwidacji szkody, za którą Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie.
Powyższe koszty pokrywane są do wysokości limitu 5.000 zł, przy czym koszty poniesione na
wyliczenie i przygotowanie roszczenia ponoszone są w ramach powyższego limitu, do wysokości 50%
wartości kosztów poniesionych z tego tytułu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
Strony zobowiązane są do przestrzegania w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej
wygaśnięciu lub rozwiązaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.), zwłaszcza
w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialności prawnej
i finansowej, z zastrzeżeniem przepisów uPZP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
§ 15
Ewentualne spory o roszczenie wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia rozpatrywały będą
Sądy właściwe zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
§ 16
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszym paragrafem, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych w ogólnych/ szczególnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy
umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie osób uprawnionych bądź umocowanych do
reprezentacji Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
statutem Ubezpieczającego.
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§ 17
Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
1. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia. Warunki ubezpieczenia (odpowiednik załącznika nr 1
do SWZ).
2. Załącznik nr 2: Formularz oferty (odpowiednik wypełnionego przez wykonawcę załącznika
nr 2 do SWZ).
3. Załącznik nr 3: Ogólne/ szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę (jeżeli
zostały załączone do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).

Kołuda Wielka, dnia ………….. 2021 r.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST.1 UPZP
DOTYCZĄCE PRZESŁĄNEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.
My niżej podpisani

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

działając w imieniu i na rzecz ...............................................................................................
...............................................................................................
..........................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ów)
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i
dokładne adresy wszystkich podmiotów)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie
zasiewów pszenicy ozimej i owsa” (znak sprawy 10/2021) prowadzonego przez Instytut
Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
oświadczamy, co następuje:
I.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1. Niniejszym, działając na podstawie art. 125 ust. 1 uPZP oświadczam, że nie
podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPZP.
2. Niniejszym, działając na podstawie art. 125 ust. 1 uPZP oświadczam, że nie
podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4
uPZP.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

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. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 uPZP lub art. 109 ust. 1 pkt
4 uPZP – jeżeli brak podstaw wykluczenia: przekreślić lub napisać „NIE DOTYCZY”).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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II.

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
(jeżeli wykonawca nie korzysta z zasobów podmiotów trzecich: przekreślić lub napisać
„NIE DOTYCZY”).

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

III.

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.
(jeżeli wykonawca nie korzysta z podwykonawców: przekreślić lub napisać „NIE
DOTYCZY”)
………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

IV.

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.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1
UPZP DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
My niżej podpisani

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

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

działając w imieniu i na rzecz ...............................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ów)
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy
wszystkich podmiotów)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie
zasiewów pszenicy ozimej i owsa” (znak sprawy 10/2021) prowadzonego przez Instytut
Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
oświadczamy, co następuje:
I.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w pkt VI SWZ, na potwierdzenie czego dysponuję dokumentami
wskazanymi w pkt VII SWZ.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

II.

INFORMACJA W
PODMIOTÓW:

ZWIĄZKU

Z

POLEGANIEM

NA

ZASOBACH

INNYCH

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w pkt VI SWZ ….. (wskazać dokładną jednostkę
redakcyjną
tekstu), polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu; jeżeli
wykonawca nie korzysta z podwykonawców: przekreślić lub napisać „NIE DOTYCZY”).
………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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III. 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.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ
PEŁNOMOCNICTWO (WZÓR)
Niniejszym ....................................................................................................................
(nazwa (firma), siedziba mocodawcy – Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa)

udziela

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(dokładne dane pełnomocnika, w tym: imię i nazwisko, adres pełnomocnika)

pełnomocnictwa do reprezentowania ……………………………………… (nazwa
w przetargu nieograniczonym pn.

(firma)

mocodawcy)

„Ubezpieczenie zasiewów pszenicy ozimej i owsa”
(znak sprawy 10/2021)
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w przetargu / do reprezentowania
w przetargu i podpisania umowy w wyniku jego rozstrzygnięcia i wybrania naszej oferty*,
a w szczególności do: składania i podpisywania wszelkich oświadczeń, dokumentów, potwierdzenia
za zgodność z oryginałem dokumentów i innych czynności w przetargu, złożenia (podpisania) oferty.

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia* do udzielenia dalszych pełnomocnictw.
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

*

w ostatecznej treści dokumentu należy zdecydować się na jedną z opcji przez usunięcie z treści opcji
przeciwnej
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (WZÓR)
My niżej podpisani

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

działając w imieniu i na rzecz ...............................................................................................
...............................................................................................
..........................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ów)
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i
dokładne adresy wszystkich podmiotów)

OŚWIADCZAMY, ŻE:
Oświadczamy, że nie należymy/należymy*1 do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm).
W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
DO ODDANIA DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania dyspozycji Wykonawcy zasobów
niezbędnych do realizacji zamówienia na wskazanych poniżej warunkach:

Podmiot trzeci:

Wykonawca:

Zamówienie:

„Ubezpieczenie zasiewów pszenicy
ozimej i owsa”
(ozn. sprawy 10/2021)

Zamawiający:

Instytut Zootechniki Państwowy
Instytut Badawczy Zakład
Doświadczalny Kołuda Wielka
ul. Parkowa 1,
Kołuda Wielka , 88-160 Janikowo

Rodzaj zasobu oddawanego do
dyspozycji:

zdolności techniczne lub zawodowe
sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Oddanie do dyspozycji wskazanego
zasobu będzie polegało na:
Okres, w którym Wykonawca będzie
dysponował wskazanym zasobem:
Charakter stosunku, jaki będzie łączył
Wykonawcę z podmiotem trzecim:
Czy oddanie do dyspozycji
wskazanego zasobu będzie oznaczało
udział (pośredni lub bezpośredni)
podmiotu trzeciego w realizacji choćby
części zamówienia?

tak
nie

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub
umocowanych do reprezentowania podmiotu
trzeciego)
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