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Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r.
Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
BIURO TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

Nr sprawy NT-610/1/12

WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA
MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA
I RATOWNICTWA

Rodzaje ubezpieczeń:

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  ZA SZKODY OSOBOWE
    I RZECZOWE Z TYTUŁU POSIADANIA MIENIA I PROWADZENIA
    DZIAŁALNOŚCI LĄDOWO - BIUROWEJ

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
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1.0. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. UBEZPIECZONY I ZAKRES JEGO DZIAŁALNOŚCI

       Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 jest
       państwową jednostką organizacyjną przeznaczoną do wykonywania:

      1) zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu,
      2) zadań w zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu
      3) innych zadań związanych z bezpieczeństwem morskim.

1.2. OKRES UBEZPIECZENIA

       Umowa ubezpieczenia winna obejmować okres jednego roku tj.: od 22.03.2012 do
       21.03.2013

2.0. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY
       OSOBOWE I RZECZOWE Z TYTUŁU POSIADANIA MIENIA ORAZ
       PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LĄDOWO - BIUROWEJ

 2.1. Ubezpieczenie winno dotyczyć:

       Odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wobec osób
       trzecich 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.

2.2 Miejsce ubezpieczenia: teren Rzeczypospolitej Polskiej

2.3 Suma ubezpieczenia: 500.000,00 PLN na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia
      1.000.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

2.4. Franszyza redukcyjna: zniesiona
2.5. Franszyza integralna: zniesiona

3.0. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

3.1. Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest poniżej wymienione mienie będące w prawnym
        posiadaniu Zamawiającego:

1. Środki trwałe:
a. Budynki i budowle – zgodnie z załącznikiem nr 2
b. Maszyny, urządzenia i wyposażenie (suma ubezpieczenia 600.000,00 PLN) 20%

ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
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Wejście do budynków jest monitorowane, pod nadzorem służby operacyjnej lub straży
portowej pracującej 24h na dobę. W budynku biurowym zainstalowana jest
sygnalizacja przeciwpożarowa.

2. Środki obrotowe:
- Magazyn Główny wartość środków            1.453.760,32 PLN
- Magazyn Sprzętu Nurkowego wartość środków                 66.206,74 PLN
- Magazyn Sprzętu Ratowniczego wartość środków                 19.206,69 PLN
- Magazyn Odzieży wartość środków               766.011,50 PLN

---------------------------------------------
Razem:                           2.305.185,25 PLN

3. Mienie pracownicze – zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 1.200,00 PLN od osoby
4. Gotówka – suma ubezpieczenia 100.000,00 PLN

3.2. Ubezpieczenie winno dotyczyć:

          Ochrony ubezpieczeniowej od wszelkiego rodzaju szkód poniesionych z przyczyn
          niezależnych od Zamawiającego, polegających na nagłej i nieprzewidzianej utracie,
          zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególności
          spowodowanych przez:
          pożar; uderzenie pioruna; wybuch; implozję; upadek statku powietrznego; powódź;
          huragan; deszcz nawalny; grad; działanie ciężaru śniegu i lodu; trzęsienie, zapadanie
          i osuwanie się ziemi; dym i sadzę; uderzenie pojazdu; huk ponaddźwiękowy; upadek
          drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych; zalanie;

   3.3. Wartość ubezpieczonego mienia:

Wartość ubezpieczonego mienia stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego
          środka trwałego podanego w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek
          i stopień zużycia technicznego oraz amortyzację księgową.

3.4. Franszyza redukcyjna i integralna: nie wyższa niż 500,00 zł.

 4.0. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

4.1.Przedmiot ubezpieczenia:

1. Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem i rabunku
Suma ubezpieczenia – 100.000,00 PLN

2. Wartości pieniężne od rabunku w lokalu
Suma ubezpieczenia – 50.000,00 PLN

3. Wartości pieniężne od rabunku w transporcie
Suma ubezpieczenia – 50.000,00 PLN
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4.2.System ubezpieczenia:

Wartości pieniężne ubezpieczone są na pierwsze ryzyko.
4.3.Ubezpieczenie winno dotyczyć:

Ubezpieczenia mienia od szkód powstałych w wyniku dokonania lub usiłowania
        kradzieży z włamaniem lub rabunku, polegające na: utracie lub ubytku ubezpieczonego
        mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia, w tym zniszczenie elementów
        wyposażenia lokalu i urządzeń zabezpieczających (ścian, stropów, dachów, zamków,
        drzwi i okien, urządzeń do przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów
        alarmowych). Ochrona ubezpieczeniowa powinna dotyczyć również ryzyka rabunku
        wartości pieniężnych podczas ich transportu – przenoszenia lub przewożenia.

 4.4. Franszyza redukcyjna: zniesiona
Franszyza integralna: zniesiona

4.5. Środki bezpieczeństwa:

Wartości pieniężne przechowywane są w ogniotrwałej kasie pancernej, zamontowanej na
stałe w wydzielonym, okratowanym pomieszczeniu zabezpieczonym alarmem.
Pomieszczenie to po godzinach pracy jest pod nadzorem służby operacyjnej pracującej
24h na dobę.

5.0. UBEZPIECZENIE SPRZETU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH
       RYZYK

5.1. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny (zgodnie z

      załącznikiem nr 3)

5.2. Ubezpieczone ryzyka:
Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpieczenia
powstałe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, polegających na nagłej i
nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a w
szczególności spowodowanych przez: pożar; uderzenie pioruna; wybuch; implozję;
upadek statku powietrznego; powódź; huragan; deszcz nawalny; grad; działanie ciężaru
śniegu i lodu; trzęsienie, zapadanie i osuwanie się ziemi; dym i sadzę; uderzenie
pojazdu; huk ponaddźwiękowy; upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń
technicznych; zalanie;
oraz szkody wynikłe z:

- błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania;
- kradzieży z włamaniem i rabunku;
- wandalizmu;
- niewłaściwych parametrów prądu zasilania i przepięcia;
- działania wody i wilgoci.”
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5.3. Suma ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia określona jest
       według wartości odtworzeniowej.

sprzęt elektroniczny stacjonarny sprzęt elektroniczny przenośny
Franszyza redukcyjna:
nie wyższa niż 200,00 PLN
Franszyza integralna:
nie wyższa niż 200,00 PLN

Franszyza redukcyjna:
nie wyższa niż 300,00 PLN
Franszyza integralna:
nie wyższa niż 300,00 PLN

Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca dostarczy OWU

DYREKTOR
10.02.2012 r.          /-/

Marek Długosz
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Załącznik nr 20 do SIWZ
dotyczy pakietu nr 3

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r.
Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

WZÓR-UMOWA NR
zawarta  w dniu ………….. roku.

p o m i ę d z y:

Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10,
81 – 340 Gdynia, NIP 586-20-76-216, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. Marka DŁUGOSZA Dyrektora

a

§1

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n Ubezpieczenie Morskiej
Służby Poszukiwania i Ratownictwa, znak postępowania: NZ-NT/I/PN/02/12,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych ( DZ. U z 2010 Nr 113,poz. 759, z późn.zm.) została zawarta umowa
przedmiotem, której jest usługa ubezpieczenia określona w PAKIECIE nr 3 „UBEZPIECZENIA
MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I
RATOWNICTWA” na podstawie której Wykonawca zapewni ochronę ubezpieczeniową w
zakresie:

1.0. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY
       OSOBOWE I RZECZOWE Z TYTUŁU POSIADANIA MIENIA ORAZ
       PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LĄDOWO - BIUROWEJ

 1.1. Ubezpieczenie dotyczy:

       Odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wobec osób trzecich 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.

1.2 Miejsce ubezpieczenia: teren Rzeczypospolitej Polskiej

1.3 Suma ubezpieczenia: 500.000,00 PLN na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia
      1.000.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
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1.4. Franszyza redukcyjna: zniesiona
Franszyza integralna: zniesiona

2.0. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

2.1. Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem umowy ubezpieczenia zawartego na podstawie przeprowadzonego
        przetargu nieograniczonego jest poniżej wymienione mienie będące w prawnym
        posiadaniu Zamawiającego:

1.Środki trwałe:
a. Budynki i budowle – zgodnie z załącznikiem nr 2
b. Maszyny, urządzenia i wyposażenie (suma ubezpieczenia 600.000,00 PLN)

20% ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Wejście do budynków jest monitorowane, pod nadzorem służby operacyjnej lub straży
portowej pracującej 24h na dobę. W budynku biurowym zainstalowana jest
sygnalizacja przeciwpożarowa.

2.Środki obrotowe:
- Magazyn Główny wartość środków         1.453.760,32 PLN
- Magazyn Sprzętu Nurkowego wartość środków              66.206,74 PLN
- Magazyn Sprzętu Ratowniczego wartość środków              19.206,69 PLN
- Magazyn Odzieży wartość środków            766.011,50 PLN

---------------------------------------------
Razem:                        2.305.185,25 PLN

3.Mienie pracownicze – zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 1.200,00 PLN od osoby
4.Gotówka – suma ubezpieczenia 100.000,00 PLN

2.2. Ubezpieczenie dotyczy:

Wykonawca odpowiada za wszelkiego rodzaju szkody poniesione z przyczyn
          niezależnych od Zamawiającego, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie,
          zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególności
          spowodowane przez:
          pożar; uderzenie pioruna; wybuch; implozję; upadek statku powietrznego; powódź;
          huragan; deszcz nawalny; grad; działanie ciężaru śniegu i lodu; trzęsienie, zapadanie
          i osuwanie się ziemi; dym i sadzę; uderzenie pojazdu; huk ponaddźwiękowy; upadek
          drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych; zalanie;

   2.3. Wartość ubezpieczonego mienia:

Wartość ubezpieczonego mienia stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego
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           środka trwałego podanego w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek
           i stopień zużycia technicznego oraz amortyzację księgową.

2.4. Franszyza redukcyjna i integralna:  …… zł

3.0. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RARUNKU

3.1. Przedmiot ubezpieczenia:

1. Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem
Suma ubezpieczenia – 100.000,00 PLN
2.Wartości pieniężne od rabunku w lokalu
Suma ubezpieczenia – 50.000,00 PLN
3.Wartości pieniężne od rabunku w transporcie
Suma ubezpieczenia – 50.000,00 PLN

3.2. System ubezpieczenia:

Wartości pieniężne ubezpieczone są na pierwsze ryzyko.

 3.3. Ubezpieczenie dotyczy:

Ubezpieczenia mienia od szkód powstałych w wyniku dokonania lub usiłowania
        kradzieży z włamaniem lub rabunku, polegające na: utracie lub ubytku ubezpieczonego
        mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia, w tym zniszczenie elementów
        wyposażenia lokalu i urządzeń zabezpieczających (ścian, stropów, dachów, zamków,
        drzwi i okien, urządzeń do przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów
        alarmowych). Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy również ryzyka rabunku wartości
        pieniężnych podczas ich transportu – przenoszenia lub przewożenia.

 3.4. Franszyza redukcyjna: zniesiona
franszyza integralna: zniesiona

3.5. Środki bezpieczeństwa:

Zamawiający gwarantuje, że wartości pieniężne przechowywane są w ogniotrwałej kasie
pancernej, zamontowanej na stałe w wydzielonym, okratowanym pomieszczeniu
zabezpieczonym alarmem. Pomieszczenie to po godzinach pracy jest pod nadzorem
służby operacyjnej pracującej 24h na dobę.

4.0. UBEZPIECZENIE SPRZETU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH
       RYZYK

4.1. Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny (zgodnie z
      załącznikiem nr 3)
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4.2. Ubezpieczone ryzyka:
Ubezpieczone ryzyka: Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność za szkody w
przedmiocie ubezpieczenia powstałe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
polegających na nagłej i nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu
przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególności spowodowanych przez: pożar;
uderzenie pioruna; wybuch; implozję; upadek statku powietrznego; powódź;
huragan; deszcz nawalny; grad; działanie ciężaru śniegu i lodu; trzęsienie,
zapadanie i osuwanie się ziemi; dym i sadzę; uderzenie pojazdu; huk
ponaddźwiękowy; upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych;
zalanie;
oraz szkody wynikłe z:

- błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania;
- kradzieży z włamaniem i rabunku;
- wandalizmu;
- niewłaściwych parametrów prądu zasilania i przepięcia;
- działania wody i wilgoci.

4.3. Suma ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia określona jest
       według wartości odtworzeniowej.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny: franszyza integralna….. franszyza redukcyjna
………PLN
Sprzęt elektroniczny przenośny: franszyza integralna….. franszyza redukcyjna…….
PLN

§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Umowę zawiera się na okres od 22.03.2012 r. do 21.03.2013 r

2. Wykonawca wystawi dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzające ochronę
ubezpieczeniową na okres trwania umowy.

§ 3

ZMIANA ZAKRESU UBEZPIECZENIA

Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, może zmienić, aktualizować przedmioty
objęte ochroną ubezpieczeniową w trakcie obowiązywania Umowy, na podstawie
pisemnego zgłoszenia Zamawiającego i zmiany te będą obowiązujące od dnia zgłoszenia.
W przypadku takich zmian Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania stawek nie
wyższych od zastosowanych w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu
faktycznie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.
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§ 4

KOSZT REALIZACJI UMOWY

1. Koszt usługi (składka należna za ubezpieczenie) zgodnie z wymogami i zakresem
   przewidzianym w § 1 Umowy za okres od 22.03.2012 r. do 21.02.2013 r. zgodnie

            z § 2 Umowy ustalono w wysokości              PLN (słownie:                         PLN
            00/100)  i obejmuje on wszystkie koszty wchodzące w zakres realizacji Umowy.

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Termin płatności składki wynosi 14 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę
polis ubezpieczeniowych, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

2. W przypadku nie uiszczenia należności w terminie Wykonawca naliczy odsetki
ustawowe.

3. Koszt usługi może być zmieniony w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia
                  przewidzianego w § 3 Umowy.

§ 6

USTALENIE SZKODY, TRYB ZGŁASZANIA I USUWANIA SKUTKÓW SZKODY

1. Za wysokość szkody powstałej w mieniu przyjmuje się koszty niezbędne do
       przywrócenia stanu mienia sprzed powstania szkody z uwzględnieniem zasad, na
       jakich ustalono sumę ubezpieczenia.

2. Za koszty odbudowy lub remontu budynków i budowli przyjmuje się koszty robót
       budowlano – instalacyjnych z uwzględnieniem nakładów na opracowanie
       dokumentacji projektowej i nadzoru nad budową, wyliczone zgodnie z zasadami
       kalkulacji i ustalania cen na podstawie katalogów nakładów rzeczowych
       i katalogów nakładów pracy oraz publikowanymi cenami średnimi
       obowiązującymi na danym terenie, potwierdzone rachunkami wykonawcy
       odbudowy/remontu lub kosztorysem.

3. Każdy wypadek lub zdarzenie, które może stanowić podstawę roszczenia o
odszkodowanie, winno być niezwłocznie zgłoszone do Wykonawcy.

4. Zamawiający zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy udzielić wyjaśnień oraz
niezwłocznie dostarczyć dokumenty i dowody niezbędne do ustalenia przyczyn i
okoliczności szkody oraz wysokości roszczenia, a także umożliwić
przeprowadzenie w tym celu niezbędnych dochodzeń.

5. Zamawiający zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zapobieżenia
szkodzie, zmniejszenia jej rozmiarów, a także z należytą starannością
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zabezpieczyć roszczenia zwrotne w stosunku do osób trzecich, odpowiedzialnych
za powstanie lub zwiększenie szkody.

6. Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający mogą powołać na własny koszt
rzeczoznawców do określenia zakresu lub rozmiaru i wysokości szkody.

7. W przypadku dwu odmiennych opinii Wykonawca i Zamawiający mogą
wyznaczyć wspólnie neutralnego rzeczoznawcę, którego ekspertyza będzie
ostateczna i przyjęta przez obie strony. Koszt powołania wspólnego eksperta
Zamawiający i Wykonawca ponoszą w równych częściach.

8. W przypadku sporu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą co do zakresu
remontu niezbędnego dla usunięcia stwierdzonych skutków szkody, decydującymi
są wymagania nadzoru budowlanego.

9. W razie wyrządzenia szkody osobom trzecim i powstania z tego tytułu
zobowiązań objętych ubezpieczeniem Zamawiający może udzielić Wykonawcy
pełnomocnictw  do prowadzenia sprawy.

10. Wykonawca w zakresie ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niniejszej
Umowy udziela na wniosek Zamawiającego odpowiednich gwarancji
związanych z roszczeniem osób trzecich.

§ 7

WYPŁATA ODSZKODOWANIA

1. Termin wypłaty odszkodowania nie może przekroczyć 30 dni od daty zgłoszenia
szkody.

2. Jeżeli w powyższym terminie nie można wyjaśnić wszystkich okoliczności
koniecznych do ustalenia zakresu odpowiedzialności polisowej Wykonawcy lub
wysokości odszkodowania, odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia
uzyskania wyjaśnień tych okoliczności, jednakże bezsporna część odszkodowania
wypłacana jest w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

§ 8

SPRAWY PROCEDURALNE

1. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy a
zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Strony przyjmą rozwiązanie, które
będzie korzystniejsze dla Zamawiającego

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy
    Kodeksu Cywilnego , Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne
    powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
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4.  Wszelkie spory mogące powstać w wyniku realizacji umowy pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, po wyczerpaniu możliwości polubownego
załatwienia sporu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

5.  Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach i ze skutkiem określonym
     w art. 145 ustawy ”Prawo zamówień publicznych” (Dz. U nr 19 poz. 177 z 2004 r.)
     oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na tej podstawie.

Załączniki:
1. Wykaz budynków, w których pracują pracownicy MSPiR – załącznik nr 1
2. Wykaz budynków i budowli do ubezpieczenia – załącznik nr 2
3. Wykaz sprzętu elektronicznego – załącznik nr 3
4. WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

CYWILNEJMORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA Nr sprawy
NT-610/1/12

5.  Ogólne warunki ubezpieczenia mienia

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

DYREKTOR
10.02.2012 r.          /-/

Marek Długosz


