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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141974-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi ubezpieczeniowe
2023/S 048-141974

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Morski w Gdyni
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000145112
Adres pocztowy: ul. Morska 81-87
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-225
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Piotrowski
E-mail: s.piotrowski@stbu.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umg.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.stbu.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi ubezpieczenia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Numer referencyjny: 3/2023 STBU // CRZP/26/2023/AZP

II.1.2) Główny kod CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Usługi ubezpieczenia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
mienie

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66515200 Usługi ubezpieczenia własności

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia

II.2.4) Opis zamówienia:
Ubezpieczenie mienia, elektroniki i NNW

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: klauzule fakultatywne / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zwiększenie zamówienia do 100% Konieczność wydłużenia okresu ubezpieczenia. Konieczność podwyższenia 
sum gwarancyjnych lub limitów odpowiedzialności ustanowionych na pierwsze ryzyko w okresie obowiązywania 
umowy również po ich częściowej lub całkowitej konsumpcji, z zachowaniem równowagi ekonomicznej 
względem Zamawiającego. Konieczność odtworzenia, uzupełnienia limitów sum ubezpieczenia podlegających 
konsumpcji, po ich wyczerpaniu zgodnie ze stawkami określonymi w ofercie Wykonawcy, odpowiednio do 
wartości i okresu ubezpieczenia. Przyjęcie środków trwałych lub nieruchomości o wartości przekraczającej 
wartość klauzuli automatycznego pokrycia. Konieczność dostosowania programu ubezpieczenia do wymogów 
zewnętrznych kontrahentów.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia;

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66516000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia

II.2.4) Opis zamówienia:
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: klauzule fakultatywne / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zwiększenie zamówienia do 100% Konieczność wydłużenia okresu ubezpieczenia. Konieczność podwyższenia 
sum gwarancyjnych lub limitów odpowiedzialności ustanowionych na pierwsze ryzyko w okresie obowiązywania 
umowy również po ich częściowej lub całkowitej konsumpcji, z zachowaniem równowagi ekonomicznej 
względem Zamawiającego. Konieczność odtworzenia, uzupełnienia limitów sum ubezpieczenia podlegających 
konsumpcji, po ich wyczerpaniu zgodnie ze stawkami określonymi w ofercie Wykonawcy, odpowiednio do 
wartości i okresu ubezpieczenia. Przyjęcie środków trwałych lub nieruchomości o wartości przekraczającej 
wartość klauzuli automatycznego pokrycia. Konieczność dostosowania programu ubezpieczenia do wymogów 
zewnętrznych kontrahentów.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sprawujących funkcje kierownicze i zarządcze.

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66516000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

08/03/2023 S48
https://ted.europa.eu/TED

3 / 5



Dz.U./S S48
08/03/2023
141974-2023-PL

4 / 5

Gdynia

II.2.4) Opis zamówienia:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sprawujących funkcje kierownicze i zarządcze.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: klauzule fakultatywne / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zwiększenie zamówienia do 100% Konieczność wydłużenia okresu ubezpieczenia. Konieczność podwyższenia 
sum gwarancyjnych lub limitów odpowiedzialności ustanowionych na pierwsze ryzyko w okresie obowiązywania 
umowy również po ich częściowej lub całkowitej konsumpcji, z zachowaniem równowagi ekonomicznej 
względem Zamawiającego. Konieczność odtworzenia, uzupełnienia limitów sum ubezpieczenia podlegających 
konsumpcji, po ich wyczerpaniu zgodnie ze stawkami określonymi w ofercie Wykonawcy, odpowiednio do 
wartości i okresu ubezpieczenia. Przyjęcie środków trwałych lub nieruchomości o wartości przekraczającej 
wartość klauzuli automatycznego pokrycia. Konieczność dostosowania programu ubezpieczenia do wymogów 
zewnętrznych kontrahentów.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

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

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
wskazano w SWZ

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 05/04/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/04/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
pisemnie do 10 dni do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2023
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