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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21011-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi ubezpieczeniowe
2014/S 014-021011

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
Punkt kontaktowy: Zespół ds zamówień publicznych
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wińska-Rużewicz
81-340 Gdynia
POLSKA
Tel.:  +48 586607661
E-mail: zam.pub@sar.gov.pl
Faks:  +48 586607661
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.sar.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: poszukiwanie i ratowanie życia na morzu oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, w
podziale na zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Kod NUTS PL

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21011-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:zam.pub@sar.gov.pl
http://www.sar.gov.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług ubezpieczenia, w podziale na zadania:
Zadanie 1. Ubezpieczenie morskie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Ubezpieczeniu CASCO statków ratowniczych i statków do zwalczania rozlewów żeglugi morskiej wraz z
wyposażeniem wymienionych w zał. nr 1 do wzoru umowy
66514150-2 (usługi ubezpieczenia statków)
2) Ubezpieczeniu CASCO łodzi ratowniczych wraz z wyposażeniem wymienionych w zał. nr 2, sprzętu do
zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych znajdującego się na statkach i brzegowych stacjach
ratowniczych wymienionego w zał. nr 3 oraz pojazdu podwodnego wraz z oprzyrządowaniem wymienionego w
zał. nr 1 do wzoru umowy pozycja nr 14.
66514150-2 (usługi ubezpieczenia statków)
3) Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu eksploatacji statków ratowniczych, statków do zwalczania
rozlewów i łodzi ratowniczych.
CPV 66516300-3 (usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej)
4) Ubezpieczeniu rzeczy osobistych załóg statków ratowniczych, statków do zwalczania rozlewów oraz łodzi
ratowniczych.
CPV 66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty)
5) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków załóg statków ratowniczych, statków do zwalczania
rozlewów oraz łodzi ratowniczych
CPV 66512100-3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków)
zgodnie z wymaganymi warunkami ubezpieczenia, wskazanymi w SIWZ odpowiednio do zadania.
Zadanie 2: Ubezpieczeniu mienia i odpowiedzialności cywilnej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu posiadania mienia i
prowadzenia działalności lądowo – biurowej z wyłączeniem ryzyk morskich (tj. związanych z posiadaniem i
eksploatacją jednostek pływających oraz działalności MSPiR na morzu) objętych odrębnym ubezpieczeniem,
Odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
2) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
3) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
4) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
zgodnie z wymaganymi warunkami ubezpieczenia, wskazanymi w SIWZ odpowiednio do zadania.
CPV: 666510000 - 8 – Usługi ubezpieczeniowe

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
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II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 594 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 22.3.2014. Zakończenie 31.3.2015

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Świadczenie uslugi ubezpieczenia morskiego
1) Krótki opis

Ubezpieczenie morskie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Ubezpieczeniu CASCO statków ratowniczych i statków do zwalczania rozlewów żeglugi morskiej wraz z
wyposażeniem wymienionych w zał. nr 1 do wzoru umowy
66514150-2 (usługi ubezpieczenia statków)
2) Ubezpieczeniu CASCO łodzi ratowniczych wraz z wyposażeniem wymienionych w zał. nr 2, sprzętu do
zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych znajdującego się na statkach i brzegowych stacjach
ratowniczych wymienionego w zał. nr 3 oraz pojazdu podwodnego wraz z oprzyrządowaniem wymienionego w
zał. nr 1 do wzoru umowy pozycja nr 14.
66514150-2 (usługi ubezpieczenia statków)
3) Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu eksploatacji statków ratowniczych, statków do zwalczania
rozlewów i łodzi ratowniczych.
CPV 66516300-3 (usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej)
4) Ubezpieczeniu rzeczy osobistych załóg statków ratowniczych, statków do zwalczania rozlewów oraz łodzi
ratowniczych.
CPV 66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty)
5) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków załóg statków ratowniczych, statków do zwalczania
rozlewów oraz łodzi ratowniczych
CPV 66512100-3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 540 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.4.2014. Zakończenie 31.3.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Ubezpieczeniu mienia i odpowiedzialności cywilnej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
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1) Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu posiadania mienia i
prowadzenia działalności lądowo – biurowej z wyłączeniem ryzyk morskich (tj. związanych z posiadaniem i
eksploatacją jednostek pływających oraz działalności MSPiR na morzu) objętych odrębnym ubezpieczeniem,
Odpowiedzialności cywilnej pracodawcy;
2) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
3) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
4) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 54 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 22.3.2014. Zakończenie 21.3.2015

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wadium należy wnieść w wysokości:
a) Zadanie 1: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
b) Zadanie 2: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)
2. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert
3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej z następujących form:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
75 1010 1140 0175 6113 9120 0000; z adnotacją: „wadium- ubezpieczenie morskie (i/lub)/ ubezpieczenia
mienia i odpowiedzialności cywilnej” (odpowiednio do przedmiotu oferty)
Kwotą, o której mowa powyżej, musi być uznany rachunek Zamawiającego do terminu wskazanego jako termin
składania ofert.
Kopię potwierdzenia wniesienia wadium zaleca się dołączyć do oferty.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń – dokument winien być
sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku) lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwota gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
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5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż
Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie,
b) którego ofertę wybrano, a odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie
umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Zaleca się by żądanie zapłaty nie było uzależnione od dołączenia przez bank Zamawiającego potwierdzenia,
że podpisy złożone na pisemnym wezwaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do
reprezentowania Zamawiającego.
7. Na potwierdzenie wniesienia wadium w jednej z form wskazanych powyżej Wykonawca załączy do oferty
kopię dokumentu wniesienia wadium potwierdzoną przez siebie „za zgodność z oryginałem''. Natomiast oryginał
dołączy do oferty nie zszywając go z nią trwale, gdyż uniemożliwi to jego zwrot Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca winien jest posiadać,
zgodnie z przepisami prawa, zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
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Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
NZ-NT/II/PN/02/14.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 28.2.2014
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.2.2014 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 28.2.2014 - 10:15
Miejscowość:
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, Gdynia, Sala sztabowa.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2015.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
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3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XVII.6 i XVII.7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
POLSKA

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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