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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23164-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi ubezpieczeniowe
2018/S 012-023164

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul.Hryniewickiego 10
Gdynia
81-340
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Jereczek
Tel.:  +48 586607661
E-mail: zam.pub@sar.gov.pl 
Faks:  +48 586607661
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sar.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Jednostka Organizacyjna Nieposiadająca Osobowości Prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Poszukiwanie i Ratowanie Życia na Morzu oraz Zwalczanie Zagrożeń i Zanieczyszczeń na
Morzu.

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Numer referencyjny: NZ-ET/II/PN/01/18

II.1.2) Główny kod CPV
66510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zam.pub@sar.gov.pl
http://www.sar.gov.pl
http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Cześć nr 1 - Ubezpieczenie morskie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa obejmującym: Ubezpieczenie
Kadłub i Maszyny, Wydatki oraz OC Armatora statków ratowniczych i statków do zwalczania rozlewów,
Ubezpieczenie Kadłub i Maszyny oraz OC Armatora skutera wodnego i łodzi ratowniczych, Ubezpieczenie
sprzętu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych oraz pojazdu podwodnego wraz z
oprzyrządowaniem, Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków załóg jednostek pływających,
Ubezpieczenie Rzeczy Osobistych załóg jednostek pływających.
Część nr 2 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa.
Opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio do części zamówienia, określono w dokumentach zamówienia tj. w
załącznikach nr 6a i 6b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 614 900.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie morskie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66514150

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10 Wydział Techniki i
Zaopatrzenia.

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 określono w załączniku nr 6a do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (dalej zwana SIWZ). Zakres zamówienia obejmuje:
1) Ubezpieczenie Kadłub i Maszyny, Wydatki oraz OC Armatora statków ratowniczych i statków do zwalczania
rozlewów wymienionych w zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (dalej zwany OPZ), który stanowi zał. 6a
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwana SIWZ): CPV 66514150-2, 66516300-3
2) Ubezpieczenie Kadłub i Maszyny oraz OC Armatora skutera wodnego i łodzi ratowniczych wymienionych w
zał. nr 2 do OPZ, który stanowi zał. nr 6a do SIWZ: CPV 66514150-2, CPV 66516300-3;
3) Ubezpieczenie sprzętu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych oraz pojazdu
podwodnego wraz z oprzyrządowaniem wymienionych w zał. nr 3 do OPZ, który stanowi zał. nr 6a do SIWZ:
CPV 66514150-2
4) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków załóg jednostek pływających, CPV 66512100-3
5) Ubezpieczenie Rzeczy Osobistych załóg jednostek pływających, CPV 66515000-3

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 604 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2018
Koniec: 31/03/2019
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
WADIUM: Zamawiający żąda wniesienia wadium: w przypadku składania ofert na Część 1: w wysokości 10
000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100) - szczegóły w dokumentach zamówienia (rozdział VIII SIWZ).
Kryteria oceny ofert: cena-60 %, franszyzy redukcyjne i klauzule fakultatywne- 40 %, szczegóły w dokumentach
zamówienia (rozdział XIII SIWZ).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66516500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 - Wydział Techniki i Zaopatrzenia.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność Osób Ubezpieczonych za nieprawidłowe wykonanie lub
niewykonanie obowiązków w ramach sprawowanych przez Osoby Ubezpieczone funkcji nadzorczych lub
zarządczych na rzecz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, naruszających przepisy prawa, umowy
jednostki, regulaminy, umowy regulujące sposób prowadzenia działalności lub każdy inny podobny dokument
wewnętrzny jednostki, jak też jakąkolwiek inną umowę, CPV 66516500-5.
Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku 6b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia -
dokumenty zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 400.00 PLN
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2018
Koniec: 31/03/2019
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: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 200.00 zł (dwieście złotych 00/100).
Kryteria oceny ofert: cena- 60 % i klauzule fakultatywne - 40 %.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
Zamawiający poniżej określa następujący warunek udziału w postępowaniu: Wykonawca ubiegający się o
udzielenie zamówienia w zakresie Części Nr 1 zobowiązany jest wykazać, że posiada odpowiednie zezwolenie
na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844
z późn. zm.), w Dziale II w grupach co najmniej 1, 6, 12. Zagraniczny zakład ubezpieczeń mający siedzibę
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może złożyć ofertę w ramach
swobody świadczenia usług, po złożeniu otrzymanego od organów nadzorczych państwa, w którym znajduje
się siedziba zagranicznego zakładu ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie Części nr 2 zobowiązany jest wykazać,
że posiada odpowiednie zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.), w Dziale II w grupie co najmniej 13.
Zagraniczny zakład ubezpieczeń mający siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim
Unii Europejskiej, może złożyć ofertę w ramach swobody świadczenia usług, po złożeniu otrzymanego od
organów nadzorczych państwa, w którym znajduje się siedziba zagranicznego zakładu ubezpieczeń zezwolenia
na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie, każdy z wykonawców musi spełniać
powyższy warunek określony dla danej części.
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Zamawiający za właściwe uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ nadzoru,
potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w wymaganych grupach.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy w zakresie części nr 1: Ubezpieczenie morskie Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Warunki realizacji umowy w zakresie części nr 2: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2b do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Wzory umów zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego http://
www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state - pod nazwą postępowania.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/02/2018
Czas lokalny: 11:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/02/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa (parter).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state
http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state
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Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o wcześniejsze przybycie w celu
uzyskania przepustek (wydawanych za okazaniem dowodu tożsamości).

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Grudzień 2018 - luty 2019.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienie na świadczenie usług ubezpieczeniowych jest zamówieniem udzielanym w częściach. Szacunkowa
całkowita wartość wskazana w pkt. II.1.5) ogłoszenia odnosi się do przedmiotowego postępowania tj. części
nr 1 i części nr 2 wskazanych w niniejszym ogłoszeniu. Łączna szacunkowa wartość zamówienia obejmująca
wszystkie cztery jego części wynosi 742366,30 złotych. Przedmiotem odrębnego postępowania będzie
udzielenie zamówienia na świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego
pojazdów oraz ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, do których Zamawiający zastosuje procedurę
wynikającą z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone jest w procedurze określonej w art. 24aa ustawy Pzp – Zamawiający najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona).
Klauzula społeczna: Wypełniając dyspozycję art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
wystawianie i przesyłanie do Zamawiającego dokumentów ubezpieczeniowych, przyjmowanie, rozliczanie i
dokonywanie płatności z umów ubezpieczenia. Szczegółowe informacje zawiera § 2 zał. nr 2a i § 9 zał. 2b do
SIWZ - Wzory umów w dokumentach zamówienia.
Do oferty należy dołączyć aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej zwany w skrócie JEDZ),
zgodnie z art. 25a ust. 1-2 i ust. 6 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzające podpisanie oferty i oświadczenia
JEDZ przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.. Szczegółowe informacje na temat
oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera dokumentacja zamówienia (rozdziały VI, X SIWZ).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) 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.
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2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 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.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/01/2018


