
Gdynia: Ubezpieczenie morskie według wyszczególnionego zakresu ubezpieczenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego
10, 81-340 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6615222, 6607661, faks 058 620-53-38,
6607661.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.sar.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie morskie według
wyszczególnionego zakresu ubezpieczenia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest usługa ubezpieczenia morskiego, zgodnie z zakresem i wymaganymi
warunkami ubezpieczenia morskiego, określonymi w zał. nr 1 do SIWZ, obejmująca:
1.Ubezpieczenie CASCO statków ratowniczych i statków do zwalczania rozlewów żeglugi
morskiej wraz z wyposażeniem wymienionych 2.Ubezpieczenie 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 pozycja nr.13. 3. Ubezpieczenie
Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu eksploatacji statków ratowniczych, statków do
zwalczania rozlewów i łodzi ratowniczych. 4.Ubezpieczenie rzeczy osobistych załóg statków
ratowniczych, statków do zwalczania rozlewów oraz łodzi ratowniczych. 5.Ubezpieczenie
następstw nieszczęśliwych wypadków załóg statków ratowniczych, statków do zwalczania
rozlewów oraz łodzi ratowniczych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.41.50-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:
01.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

· Informacja na temat wadium: W związku z art. 45 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający
nie żąda wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać
wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Pzp w zakresie
posiadania ważnych na okres realizacji zamówienia uprawnień do prowadzenia
działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej
przedmiot zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w
Postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach
składających się na ofertę wymaganych niniejszą SIWZ, na zasadzie kwalifikacji
spełnia- nie spełnia. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że
Wykonawca spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego.

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca winien jest
złożyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych
w art. 22 ustawy Pzp, zgodnie z pkt 7.1. SIWZ. Proponowany wzór oświadczenia
stanowi zał nr 6 do SIWZ. 2) Aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.sar.gov.pl.



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Morska
Służba Poszukiwania i Ratownictwa ul. Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Zespół ds
zamówień publicznych, piętro II.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 29.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ul.
Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia pietro II, Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 20.01.2010 r.
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