Załącznik Nr 2 do SIWZ
jednocześnie zał nr 1 do Umowy do Częsci 2
Oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020

Część 2 – PROGRAM UBEZPIECZENIA
/ Opis Przedmiotu Zamówienia – Wymagany Zakres Ubezpieczenia/
(dalej Program Ubezpieczenia lub OPZ-WZU)
DLA
INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PIB
[Zamawiający]
od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021
wraz z opcją dwukrotnego przedłużenia na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
oraz od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1. PODSTAWOWE WYMAGANIA ZAŁOŻENIA POGRAMU UBEZPIECZENIA
Ilekroć w niniejszym OPZ- WZU przywołuje się „Zamawiającego”, należy przez to rozumieć:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
z siedzibą ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa KRS: 0000062756 REGON: 000080507, NIP: 5250008809
Przez Zamawiającego rozumie się również pracowników oraz reprezentantów bez względu na podstawę ich
zatrudnienia czy współpracy. Wobec Zamawiającego zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia względem
podmiotu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wynikające z ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia
Wykonawcy oraz obowiązujących przepisów ogólnych. Wszelkie zmiany w strukturze Zamawiającego w ciągu terminu
realizacji zamówienia nie będą wymagały potwierdzania Aneksem do Umowy (Załącznik nr 2.3 do SIWZ), a jedynie na
wniosek Zamawiającego, Wykonawca wystawi Aneks do dokumentu ubezpieczenia.
Ilekroć w niniejszym OPZ-WZU przywołuje się „Wykonawcę” należy przez to rozumieć podmiot zdefiniowany zgodnie z
art. 2 pkt 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej w
treści „ustawa Pzp”, w tym podmiot, o którym mowa w pkt 2.18 niniejszego OPZ.
Niniejszy OPZ, stanowić będzie integralny Załącznik do Umowy, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą, zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 2.3 do SIWZ. Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem
Cenowym (odpowiednio Załącznik nr 2.1 do SIWZ oraz Załącznik nr 2.2 do SIWZ) oraz Ogólnymi (szczególnymi)
Warunkami Zamówienia Wykonawcy, stanowić będą integralną część Umowy.
Przedmiotem Zamówienia jest Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźników
Lotniczych, Przedsiębiorców Wykonujących Obsługę Naziemną Oraz Instytucji Zapewniających Służby Żeglugi
Powietrznej na okres trwania ochrony ubezpieczeniowej od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
wraz z opcją dwukrotnego przedłużenia na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz od 1.01.2023 r.
do 31.12.2023 r. - poprzez zawarcie Generalnej Umowy Ubezpieczenia (dalej Generalna Umowa lub umowa),
w zakresie ryzyk określonych w punkcie 2 niniejszego Programu Ubezpieczenia tj. Zakres Ubezpieczenia.
Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia i rozliczenie ubezpieczenia ryzyka, określonego w niniejszym punkcie (w tym
szczegółowo w pkt 2.) - odbywać się będzie na podstawie Generalnej Umowy
Niezbędne dane i informacje dotyczące mienia Zamawiającego oraz przebiegu szkodowości dla każdego z ryzyk,
zostały przedstawione jak niżej:
Szkodowość – brak szkód za ostatnie 3 lata w zakresie przedmiotowego ubezpieczenia.
Suma gwarancyjna, określona na jedno zdarzenie, będzie obowiązywała na każdy okres trwania Generalnej Umowy
Ubezpieczenia, zaś składka będzie stała zgodnie z ofertą przez cały okres trwania Generalnej Umowy Ubezpieczenia.
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Ze względu na powyższe oraz fakt, iż podstawą wyłonienia najkorzystniejszej oferty będzie Stała Składka
Ubezpieczeniowa tj. składka wskazywana za ryzyko objęte niniejszym Programem Ubezpieczenia w Formularzu
Cenowy (Załącznik 2.2), Wykonawca wyliczy Łączną Składkę Ubezpieczeniową jako zsumowanie Składki Stałej
za okres obowiązywania Umowy i tak otrzymana Łączna Składka Ubezpieczeniowa będzie miała za zadanie
porównać cenę wszystkich złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej (dotyczy kryterium wagi
cenowej A zgodnie z SIWZ) łącznie z ujęciem kryterium pozacenowego (dotyczy kryterium postanowienia
dodatkowe/fakultatywne/B zgodnie z SWIZ).
Zgodnie z powyższym, przedstawiona w niniejszym OPZ-WZU - Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie (pkt 2), zgodna
z właściwym Rozporządzeniem Ministra Finansów - będzie stała w każdym roku trwania Umowy Generalnej, z
zastrzeżeniem ewentualnych zmian przewidzianych umową.
Suma gwarancyjna, na jedno zdarzenie, określona w niniejszym OPZ-WZU, będzie miała zastosowanie na każdy
okres trwania Generalnej Umowy Ubezpieczenia dla Zamawiającego tj. jej wyczerpanie się w pierwszym okresie trwania
umowy, pozostaje bez wpływu na drugi i trzeci okres trwania Generalnej Umowy Ubezpieczenia.
Wszystkie postanowienia Programu Ubezpieczeniowego muszą znaleźć odzwierciedlenie w ofercie Wykonawcy.
Niespełnienie któregokolwiek punktu skutkować będzie odrzuceniem oferty. Oferta stanowić będzie integralną część
Generalnej Umowy Ubezpieczenia.
Wszystkie warunki, w tym cenowe (składka), określone dla ryzyka, objętego niniejszym OPZ-WZU, obowiązują
niezmiennie przez cały okres trwania umowy, niezależnie od jakichkolwiek czynników.
Ponadto uzgadnia się, że niezależnie od istniejących klauzul lub postanowień dodatkowych w OWU Wykonawcy (o ile w
ramach ubezpieczenia obowiązkowego występują takie OWU), ochrona będzie gwarantowana zgodnie z zakresem
zapisanym w niniejszym OPZ-WZU, a przede wszystkim zgodnie z właściwym Rozporządzeniem, przywołanym jw.
stanowiącym pierwszeństwo przed wszystkimi dokumentami i postanowieniami.
Dokument ubezpieczenia, stanowiący potwierdzenie włączenia do ubezpieczenia (umowy) wystawiany na podstawie i na
zasadach określonych w umowie, stanowić będzie integralną część Generalnej Umowy Ubezpieczenia i nie może zawierać
postanowień odmiennych ani dodatkowych niż opisane w SIWZ do postępowania (i jego załącznikach, dalej „SIWZ”)i
umowie (w tym załącznikach do niej).
Wszelkie zmiany Umowy Generalnej, będą dokonywane na zasadach i w trybie, określonych w Ustawie Prawo
Zamówień Publicznych, w tym także według postanowień określonych we wzorze umowy, stanowiącego integralny
Załącznik Załącznik nr 2.3. do SIWZ wiążący Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega, iż wszelkie znowelizowane zapisy nadrzędnych aktów prawnych, powstałe w trakcie trwania
Umowy, będą miały zastosowanie do odpowiednich jej zapisów tj. zyskuje moc obowiązującą nowelizacja, od dnia jej
wejścia w życie, ale tylko wtedy, jeśli zapisy te będą korzystniejsze dla Zamawiającego, co zostanie potwierdzone i
zrealizowane w trybie i na zasadach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz według postanowień i właściwości
zawartych w niniejszym OPZ-WZU oraz umowie.
Merytorycznie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację niniejszego Zamówienia przez cały okres obowiązywania
Generalnej Umowy Ubezpieczenia jest Broker Zamawiającego tj. Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Domaniewskiej 34a, 02-672 Warszawa umocowane jest również jako Biegły w niniejszym Postępowaniu
Przetargowym.

2. ZAKRES UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZKOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO
2.1 Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę
naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej na podstawie art. 209 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. 2017 poz. 959), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.12.2012r. (Dz.
U. z dnia 16.01.2013r. poz. 67 z ewentualnymi zmianami) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniającej
służby żeglugi powietrznej, w zakresie dotyczącym Zamawiającego.
2.2 Przedmiot Ubezpieczenia i Suma Ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia - zgodnie z Rozporządzeniem przywołanym w pkt 2.1.
Suma Ubezpieczenia: 5.000 SDR w odniesieniu do jednego zdarzenia.
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3. CHARAKTERYSTYKA USŁUG PROWADZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ OPIS RYZYKA
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB od 1919 roku zapewnia rzetelne przekazywanie informacji
meteorologicznych i hydrologicznych opracowanych na podstawie danych pochodzących z sieci pomiarowo –
obserwacyjnej IMGW-PIB.
IMGW-PIB posiada aktualne wyznaczenie Ministra Infrastruktury jako instytucji zapewniającej służby żeglugi
powietrznej, Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Certyfikat
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Na mocy powyższych dokumentów Instytut zapewnia służby żeglugi powietrznej w FIR Warszawa w ścisłej współpracy z
Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.
Przekazywane informacje są zgodne z wymogami zawartymi w dokumentach Światowej Organizacji Meteorologicznej
(WMO) oraz, w ramach osłony lotnictwa, w przepisach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).
Instytut posiada wykwalifikowany personel operacyjny, który poprzez wykonywaną pracę zapewnia wysoki poziom
oferowanych produktów i usług.
Nadzór nad całością działalności Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego sprawuje Dyrektor Centrum
Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC), który sprawuje operacyjny nadzór nad Centralnym Biurem
Prognoz Meteorologicznych - Meteorologicznym Biurem Nadzoru, oraz Zespołem Organizacji MOLC.
Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC)
Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC) zajmuje się nadzorem nad warunkami
meteorologicznymi dla lotnictwa cywilnego w zakresie osłony lotniczej nad obszarem Polski. Aby osiągnąć wyznaczone
cele na bieżąco współpracujemy z Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC).
Oferujemy 24/7 serwis online, gdzie dostępne są niezbędne informacje dla lotnictwa
Zapewniamy:
 wykonywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych
 opracowywanie lotniczych prognoz meteorologicznych
 opracowywanie lotniczych ostrzeżeń meteorologicznych
 informowanie o warunkach atmosferycznych i wydawanie dokumentacji lotniczo-meteorologicznej dla załóg
lotniczych lub innego personelu lotniczego
 opracowywanie lotniczych danych klimatycznych
W strukturze obszaru MOLC funkcjonują 2 biura prognoz meteorologicznych oraz 13. Lotniskowych Stacji
Meteorologicznych w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie,
Warszawie - Lotnisko Chopina i lotnisko Modlin, Wrocławiu, Zielonej Górze i Lublinie.
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