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Znak post powania: NZ-NT/I/ PN/09/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto  szacunkowa
przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.)

na ubezpieczenie morskie MSPiR obejmuj ce ubezpieczenie CASCO statków ratowniczych, statków do
zwalczania rozlewów eglugi morskiej wraz z wyposa eniem, odzi ratowniczych wraz z wyposa eniem, sprz tu

do zwalczania rozlewów i przeprowadzenia akcji ratowniczych, pojazdu podwodnego wraz z
oprzyrz dowaniem

Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z pó n.

zm., zwanej dalej „Pzp”)

Zamawiaj cy:

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa

Ul. Hryniewickiego 10

81-340 Gdynia

Adres strony internetowej: WWW.sar.gov.pl

Osoby upowa nione do kontaktów:

1.  Sylwia Maciejewska  - w sprawach merytorycznych, tel:   (58) 660-76-47

2. Katarzyna Wi ska – Ru ewicz – w sprawach proceduralnych, tel: (58)  660-76-61

Sposób porozumiewania si  Zamawiaj cego z Wykonawc : fax nr: (58) 660 – 76 - 61

              ZATWIERDZAM:

Dyrektor

Marek D ugosz

Gdynia,  wrzesie  2012

http://:@WWW.sar.gov.pl/
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I. Nazwa i adres Zamawiaj cego:

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa

ul. Hryniewickiego 10

81-340 Gdynia

NIP: 586-20-76-216

Sekretariat Dyrektora: tel.:+ 48 58  661 52 22, fax.: +  48 58  620 53 38

Zespó  ds. Zamówie  Publicznych: tel./fax: + 48 58  660 76 61

Znak post powania: NZ-NT/I/PN/09/12– Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiaj cego nale y

pos ugiwa  si  tym znakiem.

Zamawiaj cy zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do sk adania ofert na ubezpieczenie morskie

MSPiR obejmuj ce ubezpieczenie CASCO statków ratowniczych, statków do zwalczania rozlewów eglugi

morskiej wraz z wyposa eniem, odzi ratowniczych wraz z wyposa eniem, sprz tu do zwalczania rozlewów i

przeprowadzenia akcji ratowniczych, pojazdu podwodnego wraz z oprzyrz dowaniem.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Post powanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz.

U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.) zwanej dalej „ustaw ” lub „Pzp”.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie morskie MSPiR obejmuj ce ubezpieczenie CASCO statków

ratowniczych i statków do zwalczania rozlewów eglugi morskiej wraz z wyposa eniem, odzi ratowniczych

wraz z wyposa eniem, sprz tu do zwalczania rozlewów i przeprowadzenia akcji ratowniczych, pojazdu

podwodnego wraz z oprzyrz dowaniem.

Kod CPV: 66514150-2 us ugi ubezpieczenia statków

2. Szczegó owy zakres i wymagane warunki ubezpieczenia morskiego CASCO, wraz ze specyfikacj  sprz tu,

zawarte zosta y w za . nr 5  do SIWZ  – Dokumentacja dotycz ca przedmiotu zamówienia, oraz przeniesione

do za . nr   4 do SIWZ – Wzór umowy.

3. W przypadku jednostek p ywaj cych wycofanych z eksploatacji – wynagrodzenie wykonawcy zostanie

pomniejszone o koszt ubezpieczenia wskazanej jednostki w okresie od jej wycofania z eksploatacji do

zako czenia umowy, obliczony proporcjonalnie do kosztu ubezpieczenia danej jednostki w okresie trwania

umowy, zgodnie z przygotowanym przez Wykonawc  zestawieniem cen ubezpieczenia statków i odzi

stanowi cym za . do umowy. Szacuje si , i  w okresie trwania umowy jeden ze statków zostanie wycofany z

eksploatacji.
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4. Zamawiaj cy zezwala na wskazywanie klauzul ubezpieczeniowych (jak w par. 1 ust. 1.0 wzoru umowy)  w

zyku angielskim, zwyczajowo u ywanym w okre laniu klauzul Instytutu Ubezpieczycieli Londy skich.

5. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych.

6. Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci udzielenia zamówie  uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67

ust.1 pkt 6 ustawy.

IV. Termin wykonania zamówienia

1.  Termin wykonania zamówienia – obj cie ubezpieczeniem:  01.10.2012r do 28.02.2013r.

V. Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy:

1)  spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, okre lone w art. 22 ust.1 ustawy,

  2) nie podlegaj  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Wykonawca jest zobowi zany wykaza  nie pó niej ni  na dzie  sk adania ofert, spe nienie warunków,

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spe niania warunków,

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy i zapisy SIWZ

dotycz ce Wykonawcy stosuje si  odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o  udzielenie

zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj  pe nomocnika do reprezentowania ich w

post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie niniejszego zamówienia ponosz

solidarn  odpowiedzialno  za niewykonanie lub nienale yte wykonanie zamówienia.

4. W przypadku wspólnego ubiegania si  Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia warunki okre lone

w pkt V.1 ppkt. 1) musz  by  spe nione cznie przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie

zamówienia, natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu z  post powania, o którym mowa w V.1 ppkt. 2)

musi by  spe niony przez ka dego z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie z yli o wiadcze  i  dokumentów

potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu, lub którzy nie z yli pe nomocnictw, albo

którzy z yli wymagane przez Zamawiaj cego o wiadczenia i  dokumenty zawieraj ce b dy lub którzy

yli wadliwe pe nomocnictwa, do ich z enia w  wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich z enia

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by oby uniewa nienie post powania. Z one na

wezwanie Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza  spe nianie przez Wykonawc

warunków udzia u w post powaniu, nie pó niej ni  w dniu, w którym up yn  termin sk adania ofert.

6. Ocena spe niania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

wiadczeniach zawartych w ofercie, wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ.

7. Nie wykazanie spe niania warunków udzia u w post powaniu stanowi podstaw  do wykluczenia Wykonawcy

i odrzucenia oferty.
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VI. Wykaz o wiadcze  i dokumentów, jakie maj  dostarczy  Wykonawcy w celu potwierdzenia spe niania

warunków udzia u w post powaniu.

1. W  celu  wykazania  spe niania  przez  Wykonawc  warunków,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy,  do

oferty sporz dzonej w oparciu o  Formularz oferty, stanowi cy Za cznik nr 1 do SIWZ nale y do czy :

a) o wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporz dzone wg Za cznika nr 2 do SIWZ;

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy

w  okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy nale y do czy :

a) wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do  wykluczenia, sporz dzone wg Za cznika nr 3 do SIWZ.

b) Aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru,  w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie

wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, a w  stosunku do osób fizycznych

wiadczenie w  zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – zamawiaj cy równie  uzna wymóg z enia

wiadczenia za spe niony w odniesieniu do osób fizycznych, je li z one zostanie o którym mowa w

ust. a) .

3. wiadczenie, o którym mowa w pkt  VI.1. lit.a)  SIWZ musi by  z one w  oryginale. Pozosta e dokumenty

o których mowa w pkt VI.2.nale y z  w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em

przez Wykonawc .

4. Ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia sk ada w ofercie dokumenty, o

których mowa w pkt. VI.2 SIWZ.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów

dotycz cych odpowiednio Wykonawcy musz  by  potwierdzone za zgodno  z  orygina em przez

Wykonawc  lub przez pe nomocnika, o którym mowa w pkt V.4 SIWZ.

6. Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,

zamiast dokumentu, o których mowa w pkt VI.2. b) sk ada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,

w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce, i  nie otwarto jego likwidacji ani nie

og oszono upad ci. Dokument ten lub dokumenty winny by  wystawione nie wcze niej ni  6 m-cy przed

up ywem terminu sk adania ofert.

7. Je eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania,

nie wydaje si  dokumentów, o których mowa w pkt 6 zast puje si  je dokumentem zawieraj cym

wiadczenie z one przed notariuszem, w ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem

samorz du zawodowego lub  gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym

Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania.

8. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s  sk adane wraz z t umaczeniem na j zyk polski.

8. Zamawiaj cy mo e da  przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii dokumentu

wy cznie wtedy, gdy z ona przez Wykonawc  kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w tpliwo ci

co do jej prawdziwo ci.
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9. enie przez Wykonawc  fa szywych lub stwierdzaj cych nieprawd  informacji (dokumentów

za czników, o wiadcze ) maj cych wp yw na wynik prowadzonego post powania powoduje wykluczenie

Wykonawcy z przetargu na ka dym jego etapie, zgodnie z dyspozycj  art. 24 ust. 2 pkt  3 ustawy. Osoba lub

osoby sk adaj ce ofert  ponosz  pe  odpowiedzialno  za tre  z onego o wiadczenia woli na

zasadach okre lonych w art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997  r. - Kodeks Karny ( Dz. U. nr 88 poz. 553

z pó n. zm.).

VII. Informacje o sposobie porozumiewania si  Zamawiaj cego z Wykonawcami oraz przekazywania

wiadcze  i dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si  z

Wykonawcami.

1. Niniejsze post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w j zyku polskim.

2. W niniejszym post powaniu o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy

i Wykonawcy przekazuj : pisemnie lub faksem, z zastrze eniem pkt VII.3 SIWZ.

3. Forma pisemna zastrze ona jest dla z enia oferty wraz z za cznikami, w tym o wiadcze  i dokumentów

potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu oraz pe nomocnictwa.

4. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

faksem, ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

5. Domniemywa si , i  pismo wys ane przez Zamawiaj cego na numer faksu podanego przez Wykonawc  w

ofercie zosta o dor czone w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si  Wykonawcy z tre ci  pisma, chyba e

Wykonawca wezwany przez Zamawiaj cego do potwierdzenia otrzymania o wiadczenia, wniosku,

zawiadomienia lub informacji w sposób okre lony w pkt VII.4 SIWZ, o wiadczy i  ww. wiadomo ci nie

otrzyma .

6. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ. Zamawiaj cy jest obowi zany

udzieli  wyja nie  niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na 2 dni przed up ywem terminu sk adania ofert, pod

warunkiem e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn  do Zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w

którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert.

7. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn  po up ywie terminu sk adania wniosku, o którym mowa w

pkt. VII.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy mo e udzieli  wyja nie  albo pozostawi

wniosek bez rozpoznania.

8. Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosku, o którym mowa w pkt

VII.6 SIWZ.

9. Tre  zapyta  wraz z wyja nieniami Zamawiaj cy przekazuje Wykonawcom, którym przekaza  specyfikacj

istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania ród a zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej,

na której zamieszczono SIWZ: WWW.sar.gov.pl

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert zmieni  tre

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan  w ten sposób zmian  specyfikacji Zamawiaj cy

http://:@WWW.sar.gov.pl/
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przekazuje niezw ocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj  istotnych warunków

zamówienia oraz zamieszcza j  na  stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ: WWW.sar.gov.pl

11. Osob  uprawnion  do porozumiewania si  z Wykonawcami jest:

Katarzyna Wi ska – Ru ewicz – (58) 660-76-61

Danuta Jereczek - (58) 660-76-61

Sylwia Maciejewska  – (58) 660-76-47

12. Adres do korespondencji:

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa

Ul. Hryniewickiego 10

81-340 Gdynia

VIII. Wymagania dotycz ce wadium.

Zamawiaj cy nie da wniesienia wadium

IX. Termin zwi zania ofert .

1. Wykonawca pozostaje zwi zany ofert  przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

3. W przypadku wniesienia odwo ania po up ywie terminu sk adania ofert, bieg terminu zwi zania ofert  ulega

zawieszeniu do czasu og oszenia przez Izb  orzeczenia.

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed  termin zwi zania ofert ,

z tym e Zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej 3 dni przed up ywem terminu zwi zania ofert , zwróci  si

do Wykonawców o wyra enie zgody na  przed enie tego terminu o oznaczony okres, nie d szy jednak

ni  60 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert , której tre  musi odpowiada  tre ci Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.

2. Ofert  nale y sporz dzi  w sposób czytelny, w j zyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewa no ci.

3. Ofert  nale y sporz dzi  wg Formularza oferty (Za cznik nr 1 SIWZ) wraz z  wymaganymi za cznikami,

wiadczeniami i dokumentami tj.:

1) wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporz dzone wg  Za cznika nr 2 do SIWZ,

2) wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do  wykluczenia, sporz dzone wg Za cznika nr 3 do SIWZ,

3) dokument, o którym mowa w pkt. VI. 2.b) SIWZ,

4) w przypadku dzia ania Wykonawcy przez pe nomocników - pe nomocnictwo w oryginale lub kopii

po wiadczonej notarialnie. Pe nomocnictwo winno okre la  jego zakres i by  udzielone przez

Wykonawc  lub osob /y umocowane do wykonywania okre lonej czynno ci.

http://:@WWW.sar.gov.pl/


7

4. Wykonawca sk ada ofert  na w asny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty zwi zane z

przygotowaniem i z eniem oferty.

5. Oferta musi by  podpisana przez osob  (osoby) uprawnione do sk adania o wiadcze  woli w imieniu

Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynika  z dokumentów z onych wraz z ofert . W  przypadku

dzia ania Wykonawcy przez pe nomocników, nale y do czy  do oferty pe nomocnictwo w oryginale lub

kopi  po wiadczon  notarialnie. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy b cego spó  cywiln  nie jest

podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca si  do czenie do oferty dokumentów potwierdzaj cych

umocowanie tych wspólników do dokonywania czynno ci w imieniu spó ki z pomini ciem pozosta ych

wspólników np.: umow  spó ki, uchwa  wspólników.

6. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca si :

1) spi  (zszy ) w kolejno ci podanej w pkt X.3 SIWZ w sposób uniemo liwiaj cy dekompletacj ,

2) ponumerowa ,

3) zaparafowa .

7. dy mog  by  poprawiane przez Wykonawc  z utrzymaniem czytelno ci poprawionych wyra  lub liczb.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty musz  by  parafowane w asnor cznie przez osob

podpisuj  ofert .

8. Ofert  nale y z  w dwóch nieprzejrzystych, zamkni tych i nienaruszonych kopertach. Koperta

wewn trzna jak i zewn trzna  powinna by  opiecz towana nazw  i adresem Wykonawcy, zaadresowana na

adres: Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia,  sekretariat,  oraz

posiada  dopiski „oferta na przetarg nieograniczony –  ubezpieczenie morskie CASCO „nie otwiera  przed

dniem 12.09.2012 r. godzina 10:00”.

9. Wykonawca mo e przed up ywem terminu do sk adania ofert zmieni  lub wycofa  ofert . W takim

przypadku nale y powiadomi  o tym pisemnie Zamawiaj cego, sk adaj c zmiany lub powiadomienie o

wycofaniu oferty wed ug takich samych zasad jak sk adanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej

„zmiana oferty”  lub  „wycofanie oferty”. Koperty oznakowane w ten sposób b  otwierane w pierwszej

kolejno ci, je li procedura ich z enia zosta a zachowana. Koperty wewn trzne ofert wycofanych nie b

otwierane.

10. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za otwarcie oferty w przypadku nieprawid owego oznaczenia na

kopercie zewn trznej. W takim przypadku oferta zostanie niezw ocznie zwrócona do Wykonawcy.

11. Oferty sk adane w post powaniu o zamówienie publiczne s  jawne od chwili ich otwarcia, z wyj tkiem

informacji stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, je eli Wykonawca nie pó niej ni  w terminie sk adania ofert zastrzeg , e nie mog  by  one

udost pnione. Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Zastrze one informacje powinny zosta  wskazane w  Formularzu oferty (Za cznik nr 1 do SIWZ) oraz

one wraz z  ofert , w oddzielnej wewn trznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica

przedsi biorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawc  w ofercie informacji zastrze onych
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zgodnie z  postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przys uguj adne roszczenia wobec

Zamawiaj cego. Zapis pkt X.4  SIWZ stosuje si  odpowiednio.

12. Wykonawca mo e powierzy  wykonanie zamówienia Podwykonawcy. Je eli Wykonawca zamierza powierzy

wykonanie zamówienia Podwykonawcom, zobowi zany jest wskaza  w ofercie t  cz  zamówienia, której

wykonanie powierzy podwykonawcom.

XI. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert.

1. Ofert  nale y z  w siedzibie Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa, 81-572 Gdynia, ul.

Hryniewickiego 10, (sekretariat, pi tro II) w terminie do  dnia 12.09.2012 r. godzina 945

2. W przypadku z enia oferty po terminie sk adania ofert, Zamawiaj cy niezw ocznie zawiadomi Wykonawc

o z eniu oferty po terminie oraz zwróci ofert  po up ywie terminu do wniesienia odwo ania.

3. Otwarcie z onych ofert nast pi w siedzibie Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa, 81-572 Gdynia,

ul. Hryniewickiego 10, sala sztabowa, w dniu 12.09.2012 r. godzina 1000

UWAGA! Siedziba Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa znajduje si  na terenie Portu Rybackiego w
Gdyni, gdzie obowi zuje system przepustek wydawanych przez Biuro Przepustek PPP i H „DALMOR” S.A. po
okazaniu dowodu to samo ci. Sk adaj c ofert  nale y uwzgl dni  czas na otrzymanie przepustki i doj cie lub
dojazd do siedziby Zamawiaj cego.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cen  oferty wraz ze  wszystkimi kosztami towarzysz cymi, nale y wskaza  w Formularzu oferty (Za cznik nr

1 do SIWZ)

2. Cena oferty musi obejmowa  wszystkie koszty realizacji ca ci zamówienia.

3. Cena oferty oraz jej ceny sk adowe wskazane w ofercie maj  by  wyra one w PLN zgodnie z polskim

systemem p atniczym, z dok adno ci  do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiaj cy nie dopuszcza

rozlicze  w adnej obcej walucie.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze oferty, wraz z  podaniem

znaczenia tych kryteriów i  sposobu oceny ofert.

1. Kryteria i ich znaczenie:

CENA - 100 %

2. Zamawiaj cy oceni i porówna wy cznie te oferty, które zostan  z one przez Wykonawców

niewykluczonych z Post powania i nie zostan  odrzucone przez Zamawiaj cego z uwagi na wyst pienie

przes anek o których mowa w art. 89 Pzp.

4. Oferty zostan  ocenione za pomoc  ni ej wymienionego kryterium punktowego:

Kryterium: cena oferty za realizacj  ca ci zamówienia

Waga kryterium: 100%

Maksymalna liczba punktów jakie mo e otrzyma  oferta za dane kryterium: 100 pkt
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Ocena kryterium b dzie dokonywana na podstawie wype nionego formularza oferty.

5. Cen  oferty za realizacj  ca ego zamówienia okre la cena brutto wymieniona w formularzu oferty tj.

stanowi ca sum  cen za wykonanie etapu dokumentacji i etapu nadzoru autorskiego, uwzgl dniaj ca

obowi zuj cy w Polsce podatek VAT i inne. Jej sk adniki winny uwzgl dnia  wszystkie koszty jakie poniesie

Wykonawca w zwi zku z realizacj  zamówienia.

6. Punkty za kryterium cena, które uzyska ka da z ofert b  obliczane wed ug nast puj cego wzoru:

C min

P =   C of     x 100

gdzie:

P- ilo  punków jakie uzyska oferta badana

Cmin- najni sza cena brutto spo ród ofert nie podlegaj cych odrzuceniu

C of- cena brutto  badanej oferty

7. Wynikaj  z dzia ania uzyskan  ilo  punktów w danym kryterium Zamawiaj cy zaokr gla do dwóch miejsc

po przecinku, przy czym ko cówki poni ej 0,005 pomija, a ko cówki 0,005 i wy sze zaokr gla do 0,01

punktu.

8. Zamawiaj cy wybierze najkorzystniejsz  ofert , tj. tak  która uzyska najwi ksz  ilo  punktów.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy nie b dzie prowadzi  z Wykonawc  negocjacji dotycz cych

onej oferty.

10. Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da  od Wykonawców wyja nie  dotycz cych tre ci

onych ofert.

XIV.  Informacja o formalno ciach, jakie powinny zosta  dope nione po wyborze w celu zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego.

Je eli Wykonawca nie b dzie móg  przyby  do siedziby Zamawiaj cego w celu podpisania  umowy, mo e z

wniosek o prze enie terminu, lub o przes anie umów poczt .

XV. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

Zamawiaj cy nie da wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

XVI. Wzór umowy.

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarty jest w Za czniku nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiaj cy wymaga zawarcia umowy na warunkach okre lonych we wzorze umowy.

3. Zamawiaj cy nie zamierza zawrze  umowy ramowej.
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XVII. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych Wykonawcy w toku post powania o udzielenie

zamówienia.

1. rodki ochrony prawnej przys uguj  Wykonawcy a tak e innemu podmiotowi, je eli ma lub mia  interes w

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós  lub mo e ponie  szkod  w wyniku naruszenia przez

Zamawiaj cego przepisów ustawy.

2. Odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu;

2) wykluczenia Odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia;

 3) odrzucenia oferty Odwo uj cego.

3. Odwo anie powinno wskazywa  czynno  lub zaniechanie czynno ci Zamawiaj cego, której zarzuca si

niezgodno  z przepisami ustawy, zawiera  zwi e przedstawienie zarzutów, okre la danie oraz

wskazywa  okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie odwo ania.

4. Odwo anie wnosi si  do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwo uj cy przesy a kopi  odwo ania Zamawiaj cemu przed up ywem terminu do wniesienia odwo ania w

taki sposób, aby móg  on zapozna  si  z jego tre ci  przed up ywem tego terminu.

6. Wykonawca mo e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo ania poinformowa  Zamawiaj cego o

niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci podj tej przez niego lub zaniechaniu czynno ci, do której jest on

zobowi zany na podstawie ustawy, na które nie przys uguje odwo anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

7. W przypadku uznania zasadno ci przekazanej informacji Zamawiaj cy powtarza czynno  albo dokonuje

czynno ci zaniechanej, informuj c o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynno ci.

8. Na czynno ci, o których mowa w pkt XVII.6 SIWZ nie przys uguje odwo anie, z zastrze eniem art. 180 ust. 2

ustawy.

9. Odwo anie wnosi si  w terminie 5 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci Zamawiaj cego stanowi cej

podstaw  jego wniesienia – je eli zosta y przes ane w sposób okre lony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10

dni – je eli zosta y przes ane w inny sposób.

10. Odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, a tak e wobec postanowie  specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, wnosi si  w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og oszenia w Biuletynie Zamówie

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

11. Odwo anie wobec czynno ci innych ni  okre lone w pkt. XVII.9 i XVII.10 SIWZ wnosi si  w terminie 5 dni od

dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci mo na by o powzi  wiadomo  o

okoliczno ciach stanowi cych podstaw  jego wniesienia.

12. Pozosta e informacje dotycz ce rodków ochrony prawnej znajduj  si  w Dziale VI ustawy.
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XVIII. Za czniki do SIWZ:

1. Formularz oferty – Za . nr 1 do SIWZ;

2. wiadczenie Wykonawcy w trybie atr.22 ust.1 ustawy – Za . nr 2 do SIWZ;

3. wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – Za . nr 3 do SIWZ;

4. Wzór umowy – Za . nr 4 do SIWZ.

5. Dokumentacja dot. przedmiotu zamówienia: Zakres i wymagane warunki ubezpieczenia morskiego
CASCO Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa
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Znak sprawy: NZ-NT/I/ PN/09/12 Za cznik nr 1
do SIWZ

Formularz oferty

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto  szacunkowa
przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie morskie MSPiR obejmuj ce
ubezpieczenie CASCO statków ratowniczych, statków do zwalczania rozlewów eglugi morskiej wraz z

wyposa eniem, odzi ratowniczych wraz z wyposa eniem, sprz tu do zwalczania rozlewów i przeprowadzenia
akcji ratowniczych, pojazdu podwodnego wraz z oprzyrz dowaniem

Nazwa i adres Zamawiaj cego:

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa z siedzib  w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, b ca

atnikiem podatku od towarów i us ug posiadaj cym numer identyfikacyjny NIP PL NIP: 586-20-76-216

Dane dotycz ce Wykonawcy:

Firma: …………………..…………………………………………………………..………..…………………….

Siedziba:.………………..…………………………………………………………..……………………………..

NIP:…………………..………………

Regon:……………………………….

Dane kontaktowe Wykonawcy:

Nr telefonu:…………………………………

Nr faksu:1 ……………..……………………

Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………..

W nawi zaniu do og oszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego oraz wymaga  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym post powaniu (zwanej dalej „SIWZ”) zobowi zuj  si  do

wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ w post powaniu o sygnaturze NZ-NT/I/ PN/09/12 na

nast puj cych warunkach:

1.  Oferuj  wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach okre lonych w SIWZ za:

        warto  netto: .............................................................PLN

        Ca kowita warto  przedmiotu brutto zamówienia wynosi: ….................................... PLN

        (s ownie:….................................................................................................................................)

1 Nale y wskaza  nr faksu, na który Zamawiaj cy b dzie przesy  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27
ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury okre lonej w pkt. VII.3 SIWZ; (je eli Wykonawca posiada)
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2. wiadczam, e przedmiot zamówienia zrealizuj  sam/cz  lub ca  zamówienia

powierz  podwykonawcom : …………………………………………………………………………………………..…………………….2

3. O wiadczam, i  zapozna em si  z tre ci  SIWZ i nie wnosz  do niej zastrze .

4. O wiadczam i  wykonam przedmiot zamówienia w terminie okre lonym w SIWZ.

5. Zastrzegam / nie zastrzegam3 w  trybie  art.  8  ust.  3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówie

publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.) w odniesieniu do informacji zawartych

w  ofercie, i  nie mog  by  one udost pniane innym uczestnikom post powania. Zastrze eniu podlegaj

nast puj ce informacje, stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji:

......................................................................................................................................................................................

6. Oferta zosta a z ona na ..........  ponumerowanych stronach.

7.  Integraln  cz  oferty stanowi  nast puj ce o wiadczenia i dokumenty:

1) ..................................................

2) ..................................................

3) ..................................................

4) ..................................................

5) ..................................................

6) ..................................................

7) ..................................................

……………………………                                           …………….…………………………

Miejscowo , data   (czytelny podpis osoby lub osób upowa nionych
lub imienna piecz tka i podpis

2 Niepotrzebne skre li . W przypadku wykonywania cz ci zamówienia przez podwykonawców nale y wskaza  cz  zamówienia, której
wykonanie Wykonawca  powierzy podwykonawcom

3 W przypadku zastrze enia w ofercie informacji  w trybie art. 8 ust. 3  ustawy nale y wymieni  informacje zastrze one stanowi ce tajemnic
przedsi biorstwa  oraz zabezpieczy  je  zgodnie z postanowieniami „SIWZ”.
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 Znak sprawy: NZ-NT/I/ PN/09/12

Za cznik nr 2
do SIWZ

O  W I A D C Z E N I E

W Y K O N A W C Y

w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie  publicznych

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto  szacunkowa
przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie morskie MSPiR obejmuj ce
ubezpieczenie CASCO statków ratowniczych, statków do zwalczania rozlewów eglugi morskiej wraz z

wyposa eniem, odzi ratowniczych wraz z wyposa eniem, sprz tu do zwalczania rozlewów i
przeprowadzenia akcji ratowniczych, pojazdu podwodnego wraz z oprzyrz dowaniem

UUcczzeessttnniicczz cc ww nniinniieejjsszzyymm ppoosstt ppoowwaanniiuu oo uuddzziieelleenniiee zzaammóówwiieenniiaa ppuubblliicczznneeggoo oo wwiiaaddcczzaamm,, ee ssppee nniiaamm

wwaarruunnkkii ddoottyycczz ccee::

1) posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy
prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i do wiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………                                         …………………………………………..
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy

   (lub piecz tka)                                              (osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2012 r.
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Znak sprawy: NZ-NT/I/ PN/09/12                                                                                             Za cznik nr 3
                                                                                 do SIWZ

O  W I A D C Z E N I E

W Y K O N A W C Y

o braku podstaw do wykluczenia

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto  szacunkowa
przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie morskie MSPiR obejmuj ce
ubezpieczenie CASCO statków ratowniczych, statków do zwalczania rozlewów eglugi morskiej wraz z

wyposa eniem, odzi ratowniczych wraz z wyposa eniem, sprz tu do zwalczania rozlewów i
przeprowadzenia akcji ratowniczych, pojazdu podwodnego wraz z oprzyrz dowaniem

UUcczzeessttnniicczz cc ww nniinniieejjsszzyymm ppoosstt ppoowwaanniiuu oo uuddzziieelleenniiee zzaammóówwiieenniiaa ppuubblliicczznneeggoo oo wwiiaaddcczzaamm,,

ee brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz.759 z pó n.

zm.)

……………………………                                                                 …………………………………………..
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy

   (lub piecz tka)                                              (osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2012 r.
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Znak sprawy: NZ-NT/I/ PN/09/12                    Za cznik nr 5
                    do SIWZ

UMOWA NR NT
zawarta w dniu           2012 roku.

p o m i  d z y:

Morsk  S  Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10,
81 – 340 Gdynia, NIP 586-20-76-216, REGON 192634129, zwan  dalej „Zamawiaj cym”,
reprezentowan  przez:

1. Marka D UGOSZA Dyrektora

A

§1

W wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie morskie MSPiR
obejmuj ce ubezpieczenie CASCO statków ratowniczych, statków do zwalczania rozlewów eglugi
morskiej wraz z wyposa eniem, odzi ratowniczych wraz z wyposa eniem, sprz tu do zwalczania
rozlewów i przeprowadzenia akcji ratowniczych, pojazdu podwodnego wraz z oprzyrz dowaniem, znak
post powania: NZ-NT/I/PN/09/2012, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustaw  Prawo zamówie  publicznych (j.t. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pó n. zm.,
ostatnia zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.1228). zosta a zawarta umowa o nast puj cej tre ci, na
podstawie której Wykonawca zapewni ochron  ubezpieczeniow  w zakresie:

1.0 UBEZPIECZENIE CASCO STATKÓW RATOWNICZYCH I STATKÓW DO ZWALCZANIA
ROZLEWÓW WRAZ Z WYPOSA ENIEM (ZA CZNIK Nr 1)

Przedmiotowe ubezpieczenie zawarte jest na podstawie angielskich warunków ubezpieczenia
statków na czas „Institute Time Clauses-Hulls” z 1/11/95 z rozszerzeniem odpowiedzialno ci przy
szkodach kolizyjnych do 4/4 sumy ubezpieczenia (klauzula 8 – Collision Liability) oraz
rozszerzeniem kl. 1.1. o prawo holowania przez ubezpieczone jednostki obiektów p ywaj cych oraz
udzielania im asysty równie  w sytuacjach zastrze onych przez te klauzule. Ubezpieczenie ryzyka
min na podstawie angielskich klauzul instytutowych „Institute War and Strikes Clauses-Hulls-
Time” z 1/11/95 w zakresie klauzuli 1.1.3.

Angielskie klauzule Instytutu Ubezpieczycieli Londy skich:
1. Electronic Date Recognition Clause z 11/8/99
2. Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and
    Electromagnetic Weapons Exclusion Clause z 10/11/03 (Cl. 370)
3. Institute Cyber Attack Exclusion Clause z 10/11/03 (Cl. 380)
4. Sanction Limitation and Exclusion Clause JW2010/0004

1.1. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia s  wymienione w za czniku nr 1 i znajduj ce si  w posiadaniu
Zamawiaj cego, na podstawie tytu u prawnego: statki ratownicze i statki do zwalczania rozlewów
wraz z wyposa eniem, posiadaj ce aktualn  kart  bezpiecze stwa oraz aktualne wiadectwo klasy.
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1.2. Ubezpieczone ryzyka:
       Przedmiotowe ubezpieczenie obejmuje ryzyka wymienione w warunkach ubezpieczenia

Institute Time Clauses Hulls 1/11/95 wraz z w/w zmianami, a w szczególno ci:
1) powstanie straty ca kowitej lub szkody cz ciowej w ubezpieczonych statkach

ratowniczych i statkach do zwalczania rozlewów w wyniku dzia ania si y wy szej, sztormu,
ognia, kradzie y, wojny, strajku lub piractwa, kolizji transportowych z innymi jednostkami

ywaj cymi, innymi obiektami sta ymi, p ywaj cymi i samolotami, wypadku podczas
prze adunku, w czasie  sk adowania na l dzie lub na statku w czasie jego postoju, wej cia
na mielizn , otarcia o grunt, wybuchu kot ów, urwania wa u lub wady materia u w
maszynie, kad ubie, b du lub zaniedbania kapitana, za ogi lub  pilotów, awarii wspólnej.

       2) powstanie straty ca kowitej lub szkody cz ciowej w ubezpieczonych statkach
ratowniczych i statkach do zwalczania rozlewów, w wyniku ryzyk wymienionych w punkcie
1) oraz w warunkach ubezpieczenia Institute Time Clauses Hulls 1/11/95 wraz z w/w
zmianami, powsta ych w czasie wykonywania zada  poszukiwania i ratowania ycia na
morzu, zada  w zakresie zwalczania zagro  i zanieczyszcze  na morzu oraz innych zada
zwi zanych z bezpiecze stwem morskim.

1.3. Ustalenia dodatkowe:
a) ubezpieczenie obejmuje jednostki przy nast puj cym zakresie p ywania:
      Morze Ba tyckie, Wielki Be t, Kattegat, Skagerrak do 10° d ugo ci geograficzne

wschodniej z wy czeniem Zatoki Fi skiej i Botnickiej, zgodnie z zakresem p ywania
okre lonym w dokumentach jednostki p ywaj cej,

b) franszyza redukcyjna przy wyp acie odszkodowania dla statków wymienionych
    w za . nr 1 wynosi: (zgodnie z siwz , wskazane przez wykonawc  najpó niej w dniu
zawarcia umowy)

 1) dla statku m/s „Kapitan Poinc”                             -     USD
 2) dla statku ratowniczego typu SAR-1500              -     USD
 3) dla statku ratowniczego typu SAR – 3000            -     USD
 4) dla pozosta ych jednostek                                     -     USD

c) franszyza ma zastosowanie dla ka dego statku i ka dego wypadku oddzielnie za
wyj tkiem:

 - strat ca kowitych, rzeczywistych i konstruktywnych,
 - ogl dzin dna po wej ciu statku na mielizn ,

- kosztów poniesionych w celu zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów (Sue
and Labour) w przypadku straty ca kowitej statku,
 - szkód kolizyjnych doznanych i wyrz dzonych na skutek zderzenia z innymi statkami,
 - szkód kolizyjnych doznanych i wyrz dzonych na skutek zderzenia z innymi obiektami
sta ymi lub innymi obiektami p ywaj cymi,
 - kosztów leczenia i repatriacji cz onków za óg.

W przypadku wy ej wymienionych szkód/kosztów nale ne odszkodowanie b dzie wyp acane w
pe nej wysoko ci tj. bez potr cania uzgodnionej franszyzy redukcyjnej.

1.4. Sum  ubezpieczenia dla danego statku jest jej warto  w dolarach USA, zadeklarowana przez
Zamawiaj cego do ubezpieczenia w ust. 1.1 (za cznik nr 1).
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1.0.A. UBEZPIECZENIE ODZI RATOWNICZYCH WRAZ Z WYPOSA ENIEM (za . nr 2),
SPRZ TU DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW I PRZEPROWADZANIA AKCJI
RATOWNICZYCH ZNAJDUJ CEGO SI  NA STATKACH, BRZEGOWYCH STACJACH
RATOWNICZYCH (za . nr 3) ORAZ POJAZDU PODWODNEGO WRAZ

           Z OPRZYRZ DOWANIEM nr inwentarzowy 49300-0316 (za . nr 1 pozycja nr 14).

1. Przedmiot ubezpieczenia:
      Przedmiotem ubezpieczenia s  znajduj ce si  w posiadaniu ubezpieczonego, na

            podstawie tytu u prawnego:

1). odzie ratownicze brzegowych stacji ratowniczych wraz z wyposa eniem (za . nr 2)
posiadaj ce aktualn  kart  bezpiecze stwa oraz aktualne wiadectwo klasy

2). sprz t do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych znajduj cy si  na
statkach oraz Brzegowych Stacjach Ratowniczych (za . nr 3)

3). pojazd podwodny z oprzyrz dowaniem nr inwentarzowy 49300-0316 (za . nr 1 poz. nr
    14)

2. Ubezpieczone ryzyka:
1).  odzi ratowniczych z wyposa eniem:

W czasie eksploatacji (pracy) na morzu lub w porcie, na statku lub na wodzie oraz podczas
prób eksploatacyjnych, w czasie postoju w porcie lub na statku w porcie, w czasie
sk adowania na l dzie w zakresie ryzyk wymienionych w Institute Time Clauses Hulls
1/11/95 wraz ze zmianami wspomnianymi w ust. 1.0, a w szczególno ci powstanie straty
ca kowitej lub szkody cz ciowej spowodowanej przez ogie , sztorm, si  wy sz ,
przypadkowe uszkodzenie/zniszczenie w wyniku kolizji z innym statkiem lub kontakt z
innymi przedmiotami ruchomymi i sta ymi, wej cie na mielizn , otarcie o grunt, b d lub
zaniedbania kapitana lub za ogi, kradzie  z w amaniem lub rabunek.

      2). sprz tu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych znajduj cego si
na statkach i brzegowych stacjach ratowniczych oraz pojazdu podwodnego wraz z
oprzyrz dowaniem jako:

a) Powstanie straty ca kowitej lub szkody cz ciowej w ubezpieczonych urz dzeniach lub
sprz cie spowodowane przez ogie , sztorm, si  wy sz , kolizj  lub wypadek rodka
transportu, strat  ca kowit rodka transportu w czasie transportu morskiego lub l dowego

b) Powstanie straty ca kowitej lub szkody cz ciowej spowodowane przez ogie , sztorm, si
wy sz , przypadkowe uszkodzenie/zniszczenie w wyniku kolizji ze rodkiem transportu lub
kontakt z innymi przedmiotami lub obiektami w czasie eksploatacji (pracy) w morzu lub w
porcie, na statku lub na wodzie oraz w czasie prób eksploatacyjnych

c) Powstanie straty ca kowitej lub szkody cz ciowej urz dze  lub sprz tu powsta e podczas
ich za adunku i wy adunku na lub ze rodka transportu, w tym równie  przy opuszczaniu do
wody i wyci ganiu z niej pod warunkiem, e operacje te wykonywane by y zgodnie z zasad
nale ytej staranno ci.

d) W czasie sk adowania na l dzie lub na statku w czasie jego postoju:
   - Ogólne warunki ubezpieczenia od kradzie y i rabunku mienia
   - Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od po aru i innych zdarze  losowych

3. Z ubezpieczenia wy cza si :
a. Szkody spowodowane przez osoby skierowane do pracy przez Zamawiaj cego,  a

nie posiadaj ce odpowiednich kwalifikacji do obs ugi ubezpieczonych urz dze  oraz
sprz tu i nie gwarantuj ce prawid owej ich eksploatacji,

b. Szkody wynik e z normalnego zu ycia,
c. Wad  ukryt ,
d. Szkody spowodowane przez wad  konstrukcyjn , które wykryte zosta y w okresie

gwarancyjnym/r kojmi, (*)
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e. Kradzie  zwyk  lub zagini cie w niewiadomych okoliczno ciach,

4. W przypadku konstruktywnej straty ca kowitej, z wyp aconego odszkodowania potr ca si
ustalon  warto  urz dzenia lub sprz tu w stanie uszkodzonym i/lub warto  odzyskanej
cz ci urz dzenia lub sprz tu, je eli cz  ta ma jeszcze warto  u ytkow  dla celów do
jakich by a przeznaczona. Odszkodowanie za strat  ca kowit  konstruktywn  p atne jest
tylko w takim przypadku, gdy uzasadnione koszty ratownictwa, naprawienia uszkodzenia
i/lub przywrócenia do stanu poprzedniego przekraczaj  sum  ubezpieczenia.

5. Franszyza redukcyjna przy wyp acie odszkodowania wynosi: zgodnie z siwz , wskazane
przez wykonawc  najpó niej w dniu zawarcia umowy)

a. dla odzi ratowniczych wymienionych w za . nr 2                               -   USD
b. dla sprz tu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych

znajduj cych si  w Brzegowych Stacjach Ratowniczych wymienionego w za .  nr  3
-    USD

c. dla pojazdu podwodnego wymienionego w za . nr 1 poz. nr 14          -    USD

     6.  Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla ka dej odzi ratowniczej i ka dego wypadku
          oddzielnie za  wyj tkiem:

 - strat ca kowitych, rzeczywistych i konstruktywnych,
- kosztów poniesionych w celu zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów (Sue

and Labour) w przypadku straty ca kowitej odzi ratowniczych,
- szkód kolizyjnych doznanych i wyrz dzonych na skutek zderzenia z innymi obiektami

sta ymi lub innymi obiektami p ywaj cymi,
- kosztów leczenia cz onków za óg

W przypadku wy ej wymienionych szkód/kosztów nale ne odszkodowanie b dzie wyp acane w
pe nej wysoko ci tj. bez potr cania uzgodnionej franszyzy redukcyjnej.

7. Sum  ubezpieczenia dla pojazdu podwodnego, odzi ratowniczych oraz sprz tu do  zwalczania
rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych jest jej warto  w dolarach USA,
zadeklarowana przez Zamawiaj cego do ubezpieczenia w ust. 1.0.A (za . nr 1 pozycja nr 14,
za . nr 2, za . nr 3).

(*) Wada konstrukcyjna obiektu to wada obiektu powsta a na skutek b du konstrukcyjnego
pope nionego w trakcie projektowania tego obiektu, a jej istnienie mo e spowodowa  powstanie
uszkodzenia lub zwi kszy  prawdopodobie stwo jego wyst pienia.

§2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Umow  zawiera si  na okres od 01.10.2012 r. do 28.02.2013 r.

2. Wykonawca wystawi na danie Zamawiaj cego dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzaj ce
ochron  ubezpieczeniow  na okres trwania umowy.

§3

ZMIANA ZAKRESU UBEZPIECZENIA

1. W zwi zku z art. 144 Pzp Zamawiajacy przewiduje mo liwo  wprowadzenia, w
porozumieniu z Wykonawc , zmiany w zakresie przedmiotu obj tego ochron
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ubezpieczeniow , w trakcie obowi zywania Umowy, w sytuacji wprowadzenia zmiany
przedmiotu ubezpieczenia pozostaj cego w posiadaniu zamawiaj cego (kupno, sprzeda ).

2. Zmiany te zostan  wprowadzone na podstawie pisemnego zg oszenia Zamawiaj cego i
 obowi zuj ce od dnia zg oszenia.

3. W przypadku jednostek p ywaj cych wprowadzonych do eksploatacji w trakcie okresu
ubezpieczenia pocz tkiem okresu ubezpieczenia jest data wprowadzenia tej jednostki do
eksploatacji. W przypadku jednostek p ywaj cych wycofanych z eksploatacji – ko cem
ubezpieczenia jest data ich wycofania.

4. Wszelkie zmiany dotycz ce stanu ilo ciowego przedmiotów ubezpieczenia wymienionych w
§ 1. ust. 1.1. i ust. 1.0A spowodowane zakupem, sprzeda , kasacj  lub wycofaniem z
eksploatacji Zamawiaj cy zg asza do Wykonawcy nie pó niej ni  w ci gu 1 miesi ca od
daty takiej zmiany. W przypadku takich zmian powoduj cych zmian  wynagrodzenia
wykonawcy, Wykonawca zobowi zany jest do zastosowania stawek nie wy szych od
zastosowanych w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu faktycznie
udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.

5. W przypadku jednostek p ywaj cych wycofanych z eksploatacji – wynagrodzenie
wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt ubezpieczenia wskazanej jednostki w okresie od
jej wycofania z eksploatacji do zako czenia umowy, obliczony proporcjonalnie do kosztu
ubezpieczenia danej jednostki w okresie trwania umowy, zgodnie z zestawieniem cen
ubezpieczenia statków i odzi stanowi cym za . do umowy.

§4

KOSZT REALIZACJI UMOWY (SK ADKA ZA UBEZPIECZENIE)
I WARUNKI P ATNO CI

1. Koszt us ugi (sk adka nale na za ubezpieczenie) zgodnie z wymogami i zakresem
przewidzianym w § 1 Umowy za okres od 01.10.2012 r. do 28.02.2013 r. zgodnie
z § 2 Umowy ustalono w wysoko ci              PLN (s ownie:                         PLN 00/100)
i obejmuje on wszystkie koszty wchodz ce w zakres realizacji Umowy. Zamawiaj cy
zap aci wynagrodzenie wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. W
przypadku nie uiszczenia nale no ci w terminie Wykonawca naliczy odsetki ustawowe.

2. Koszt us ugi mo e by  zmieniony w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia
przewidzianego w § 3 Umowy. W przypadku wycofania jednostek p ywaj cych z
eksploatacji, wykonawca zobowi zany jest zwróci  zamawiaj cemu (w terminie 30 dni
od  daty wycofania z eksploatacji danej jednostki) otrzymane wynagrodzenie za
ubezpieczenia danej jednostki w okresie wy czonym z eksploatacji, obliczonym
zgodnie z par. 3 umowy.

§5

TRYB ZG ASZANIA I USUWANIA SKUTKÓW SZKÓD

1. Ka dy wypadek lub zdarzenie, które mo e stanowi  podstaw  roszczenia o
odszkodowanie, winno by  niezw ocznie zg oszone do Wykonawcy, a w razie wypadku
lub zdarzenia maj cego miejsce za granic , gdy nie ma mo liwo ci powiadomienia
bezpo rednio Wykonawcy, do jego zagranicznego przedstawiciela.

2. Zamawiaj cy zobowi zany jest na danie Wykonawcy udzieli  wyja nie  oraz
niezw ocznie dostarczy  dokumenty i dowody niezb dne do ustalenia przyczyn i
okoliczno ci wypadku/zdarzenia oraz wysoko ci roszczenia, a tak e umo liwi
przeprowadzenie w tym celu niezb dnych dochodze .
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3. Zamawiaj cy zobowi zany jest do  wszelkich stara  w celu zapobie enia szkodzie,
zmniejszenia jej rozmiarów.

4. Je eli Zamawiaj cy nie dope ni któregokolwiek z obowi zków okre lonych w ww. ust.
1 – 3, a ma to wp yw na ustalenie i na rozmiar szkody, Wykonawca mo e za da  od
Zamawiaj cego dostarczenia odpowiednich dokumentów dotycz cych powstania
szkody i odmówi  wyp aty odszkodowania w terminie przewidzianym w § 6, ust. 6.
Wykonawca mo e przesun  termin wyp aty odszkodowania o tyle dni, o ile by o
opó nione dostarczenie danych dokumentów.

5. W przypadku, gdy skutki awarii usuwane s  w kraju i koszty usuni cia jej przekraczaj
14.000 EURO, Zamawiaj cy zobowi zany jest wybra  wykonawc  remontu w drodze
przetargu zgodnie z ustaw  – Prawo zamówie  publicznych, a gdy awaria usuwana jest
poza granicami kraju w porozumieniu z Wykonawc  wybiera wykonawc  remontu,
którego oferta jest najkorzystniejsza.

6. Wzrost kosztów usuni cia skutków awarii spowodowany procedur  wyboru przez
Zamawiaj cego wykonawcy remontu i dostawcy cz ci zamiennych w drodze przetargu
zgodnie ustaw  – Prawo zamówie  publicznych nie obci a Wykonawcy.

7. Zasada przewidziana w ust. 5 obowi zuje przy wyborze dostawców urz dze  i cz ci
zamiennych oraz materia ów niezb dnych do usuni cia awarii.

8. W przypadku sporu, pomi dzy Zamawiaj cym i Wykonawc  co do zakresu remontu
niezb dnego dla usuni cia stwierdzonych skutków awarii, decyduj cymi s  wymagania
instytucji klasyfikacyjnej (PRS) lub administracji morskiej niezb dne dla uzyskania
klasy lub karty bezpiecze stwa po usuni ciu skutków awarii. Niemniej jednak ich opinia
nie musi by  rozstrzygaj ca co do zakresu polisowego awarii.

§6

WYP ATA ODSZKODOWANIA

1. Wyp ata odszkodowania nast puje na podstawie pisemnego odpowiednio
udokumentowanego wniosku z onego Wykonawcy przez Zamawiaj cego po
sprawdzeniu przez Wykonawc zasadno ci i wysoko ci roszczenia pod wzgl dem
merytorycznym i rachunkowym. Roszczenie musi przekracza  wysoko  uzgodnionej
franszyzy by podlega o p atno ci przez Wykonawc .

2. Odszkodowania b  wyp acane po potr ceniu franszyzy redukcyjnej przewidzianej w §
1. Warto  w z otych polskich b dzie przeliczona wg kursu redniego USD zgodnie z
Tabel  Kursów NBP obowi zuj  w dniu wyp aty odszkodowania.

3. Wyp ata odszkodowania b dzie dokonywana w z otych polskich na konto
Zamawiaj cego lub konto Wykonawcy remontu wskazane przez Zamawiaj cego.
Roszczenia z tytu u kosztów poniesionych przez Zamawiaj cego w  walutach  obcych

 refundowane w z otych polskich po przeliczeniu wg kursu redniego waluty
zgodnie z Tabel  Kursów NBP obowi zuj  w dniu wyp aty odszkodowania.

4. Termin wyp aty odszkodowania nie mo e przekroczy  30 dni od daty przekazania
Wykonawcy wszystkich dokumentów niezb dnych dla dokonania p atno ci. Je eli w
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powy szym terminie nie mo na wyja ni  wszystkich okoliczno ci koniecznych dla
ustalenia zakresu odpowiedzialno ci polisowej Wykonawcy i/lub wysoko ci szkody,
Wykonawca wyp aci bezsporn  cz  odszkodowania w ww. terminie. Pozosta a, kwota
zostanie wyp acona w ci gu 30 dni od daty otrzymania dodatkowych wyja nie  i
informacji koniecznych dla ustalenia zakresu odpowiedzialno ci polisowej Wykonawcy
i ostatecznej wysoko ci odszkodowania.

5. W przypadku nie dotrzymania terminu wyp aty odszkodowania wymienionego w pkt. 4
Wykonawca zap aci Poszkodowanemu kar  umown  w wysoko ci 0,01 % kwoty
odszkodowania za ka dy dzie  zw oki.

6. W przypadku, gdy Zamawiaj cy uzna, e przyznane odszkodowanie jest
niewystarczaj ce, ma prawo odwo  si  od decyzji Wykonawcy. Odpowied
Wykonawcy powinna by  udzielona w terminie 14 dni.

§7

ROSZCZENIA ZWROTNE

1. Je eli Zamawiaj cemu przys uguje roszczenie przeciwko osobie trzeciej lub cz onkom
za ogi odpowiedzialnym za szkod , roszczenie to przechodzi na Wykonawc do
wysoko ci wyp aconego odszkodowania/ wiadczenia.

2. W przypadku, gdy szkoda powsta a z powodu umy lnego dzia ania lub zaniechania (winy
umy lnej) kapitana, cz onka za ogi lub odpowiedzialnych osób trzecich Zamawiaj cy
zobowi zany jest do niezw ocznego zawiadomienia Wykonawcy i przedstawienia
koniecznych dowodów zapewniaj cych Wykonawcy wniesienie roszczenia zwrotnego do
ww. osób z tytu u wyrz dzonej szkody do wysoko ci wyp aconego odszkodowania.

3. Je eli Zamawiaj cy zrzeknie si  praw przys uguj cych do osób trzecich lub cz onków
za ogi z tytu u poniesionych szkód, Wykonawca zwolniony jest od obowi zku zap aty
odszkodowania w odpowiednim stosunku do warto ci roszczenia.

§ 8

POST POWANIE S DOWE I ARBITRA OWE

1. W przypadku wszcz cia post powania s dowego lub arbitra owego przeciwko
Zamawiaj cemu, powinien on zawiadomi  o tym niezw ocznie Wykonawc w celu
jego ewentualnego przyst pienia do post powania. Je eli b dzie to konieczne
Zamawiaj cy udzieli Wykonawcy odpowiedniego pe nomocnictwa, informacji oraz
dostarczy niezb dne dokumenty i dowody oraz zapewni udzia  odpowiednich
wiadków.

2. Wykonawca zobowi zany jest do pokrycia poniesionych przez Zamawiaj cego
niezb dnych kosztów s dowych lub arbitra owych oraz obrony i rzeczoznawców, w
zwi zku ze zg oszonymi przeciwko niemu przez osoby trzecie roszczeniami obj tymi
niniejsz  Umow .
Postanowienie to ma zastosowanie równie  wtedy, gdy nie nast pi wyp ata
odszkodowania.
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§ 9

SPRAWY PROCEDURALNE

1. Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze
Stron.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie i w powo anych w niej warunkach
maj  zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i prawa zamówie
publicznych.

3. Spory pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc wynikaj ce z niniejszej Umowy, po
wyczerpaniu mo liwo ci polubownego za atwienia sporu b  rozstrzygane przez s d

ciwy dla siedziby zamawiaj cego.
4. Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy na zasadach i ze skutkiem okre lonym w art. 145

ustawy – Prawo zamówie  publicznych.

Za czniki: (zgodnie z za . do dokumentacji dot przedmiotu zamówienia w SIWZ)
1. Wykaz statków (za cznik nr 1 z dnia 20.08.2012 r.)
2. Wykaz odzi (za cznik nr 2 z dnia 20.08.2012 r.)
3. Wykaz sprz tu (za cznik nr 3 z dnia 20.08.2012 r.)
4. Ogólne warunki ubezpieczenia od kradzie y i rabunku mienia.
5. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od po aru i innych zdarze  losowych.
6. Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz liwych wypadków.
7. Kserokopie klauzul:

Institute Time Clauses-Hulls” z 01/11/95
Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and
Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03 (CL. 370)
Electronic Date Recognition Endorsement-C
Sanction Limitation and Exclusion Elause JW2010/0004
Institute cyber Attack Exclusion Clause 10.11.03 (klauzula 380)

PODPIS STRON

ZAMAWIAJ CY:                     WYKONAWCA:
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Za . Nr 6 do SIWZ

MORSKA S BA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA

BIURO TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

ZAKRES I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA MORSKIEGO
 -CASCO

MORSKIEJ S BY POSZUKIWANIA
I RATOWNICTWA

Gdynia, wrzesie  2012 r.
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1.0. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. UBEZPIECZONY I ZAKRES JEGO DZIA ALNO CI

       Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 jest
       pa stwow  jednostk  organizacyjn  przeznaczon  do wykonywania:

1) zada  poszukiwania i ratowania ycia na morzu,
2) zada  w zakresie zwalczania zagro  i zanieczyszcze  na morzu,
3) innych zada  zwi zanych z bezpiecze stwem morskim.

1.2. Okres ubezpieczenia

       Umowa ubezpieczenia winna obejmowa  okres jednego roku tj. od 01.10.2012 r. do
       28.02.2013 r.

2.0. UBEZPIECZENIE CASCO STATKÓW RATOWNICZYCH I STATKÓW DO
       ZWALCZANIA ROZLEWÓW WRAZ Z WYPOSA ENIEM

Przedmiotowe ubezpieczenie zawarte jest na podstawie angielskich warunków
ubezpieczenia statków na czas „Institute Time Clauses-Hulls” z 1/11/95 „all risk” z
rozszerzeniem odpowiedzialno ci przy szkodach kolizyjnych do 4/4 sumy ubezpieczenia
(klauzula 8 – Collision Liability) oraz rozszerzeniem kl. 1.1. o prawo holowania przez
ubezpieczone jednostki obiektów p ywaj cych oraz udzielania im asysty równie  w
sytuacjach zastrze onych przez te klauzule. Ubezpieczenie ryzyka min na podstawie
angielskich klauzul instytutowych „Institute War and Strikes Clauses-Hulls-Time” z
1/11/95 w zakresie klauzuli 1.1.3.
Angielskie klauzule Instytutu Ubezpieczycieli Londy skich:
1. Electronic Date Recognition Clause z 11/8/99
2. Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and
    Electromagnetic Weapons Exclusion Clause z 10/11/03 (Cl. 370)
3. Institute Cyber Attack Exclusion Clause z 10/11/03 (Cl. 380)
4. Sanction Limitation and Exclusion Clause JW2010/0004

2.1. Przedmiot ubezpieczenia:

        Przedmiotem ubezpieczenia s  wymienione w za czniku nr 1, znajduj ce si  w
        posiadaniu ubezpieczonego, na podstawie tytu u prawnego:

statki ratownicze i statki do zwalczania rozlewów wraz z wyposa eniem  (za . nr 1)
posiadaj ce aktualn  kart  bezpiecze stwa oraz aktualne wiadectwo klasy

2.2. Ubezpieczone ryzyka:
        Przedmiotowe ubezpieczenie obejmuje ryzyka wymienione w warunkach ubezpieczenia
        Institute Time Clauses Hulls 1/11/95 wraz z w/w zmianami, a w szczególno ci:

1. powstanie straty ca kowitej lub szkody cz ciowej w ubezpieczonych statkach
ratowniczych i statkach do zwalczania rozlewów,  w wyniku dzia ania si y wy szej,
sztormu, ognia, kradzie y, wojny, strajku lub piractwa, kolizji transportowych z innymi
jednostkami p ywaj cymi, innymi obiektami sta ymi, p ywaj cymi i samolotami,
wypadku podczas prze adunku,  w czasie sk adowania na l dzie lub na statku w czasie jego
postoju, wej cia na mielizn , otarcia o grunt, wybuchu kot ów, urwania wa u lub wady
materia u w maszynie, kad ubie, b du lub zaniedbania kapitana, za ogi lub pilotów, awarii
wspólnej.
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2. powstanie straty ca kowitej lub szkody cz ciowej w ubezpieczonych
statkach ratowniczych i statkach do zwalczania rozlewów, w wyniku ryzyk wymienionych
w punkcie 1. oraz w warunkach ubezpieczenia Institute Time Clauses Hulls 1/11/95 wraz z
w/w zmianami powsta ych w czasie wykonywania zada   poszukiwania i ratowania ycia
na morzu, zada  w zakresie  zwalczania zagro  i zanieczyszcze  na morzu oraz innych
zada  zwi zanych z bezpiecze stwem morskim.

2.3. Dodatkowe wymagania:
a) ubezpieczenie b dzie obejmowa o jednostki przy nast puj cym zakresie p ywania:

               Morze Ba tyckie, Wielki Be t, Kattegat, Skagerrak do 10° d ugo ci geograficznej
       wschodniej z wy czeniem Zatoki Fi skiej i Botnickiej, zgodnie z zakresem
       p ywania okre lonym w dokumentach jednostki p ywaj cej,

b) sk adka za ubezpieczenie statków ratowniczych i statków do zwalczania rozlewów
obliczana b dzie wed ug stawki rocznej, od zg oszonej sumy ubezpieczenia i w zale no ci
od okresu ubezpieczenia.

c) franszyza redukcyjna przy wyp acie odszkodowania nie mo e
      przewy sza :

       1) dla statku m/s „Kapitan Poinc”                                         -  5.000,00 USD
2) dla statku ratowniczego typu SAR – 1500        -     750,00 USD
3) dla statku ratowniczego typu SAR – 3000                        -  20.000,00 USD

       4) dla pozosta ych jednostek        -     500,00 USD

d) franszyza ma zastosowanie dla ka dego statku i ka dego wypadku oddzielnie za
      wyj tkiem:
- strat ca kowitych, rzeczywistych i konstruktywnych,
- ogl dzin dna po wej ciu statku na mielizn ,
- kosztów poniesionych w celu zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów (Sue

and Labour) w przypadku straty ca kowitej statku,
- szkód kolizyjnych doznanych i wyrz dzonych na skutek zderzenia z innymi statkami,
- szkód kolizyjnych doznanych i wyrz dzonych na skutek zderzenia z innymi obiektami

sta ymi lub innymi obiektami p ywaj cymi
- kosztów leczenia i repatriacji cz onków za óg.

W przypadku wy ej wymienionych szkód/kosztów nale ne odszkodowanie b dzie wyp acane
w pe nej wysoko ci tj. bez potr cania uzgodnionej franszyzy redukcyjnej.

2.4. Sum  ubezpieczenia dla danej jednostki p ywaj cej jest jej warto  w dolarach USA,
zadeklarowana do ubezpieczenia w ust. 2.1. (za cznik nr 1).

2.0.A. UBEZPIECZENIE ODZI RATOWNICZYCH WRAZ Z WYPOSA ENIEM
      (za cznik nr 2), SPRZ TU DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW I
      PRZEPROWADZANIA AKCJI RATOWNICZYCH ZNAJDUJ CEGO SI  NA
      STATKACH I BRZEGOWYCH STACJACH RATOWNICZYCH (za cznik nr 3)
      ORAZ POJAZDU PODWODNEGO WRAZ Z OPRZYRZ DOWANIEM nr
      inwentarzowy 49300-0316 (za cznik nr 1 pozycja nr 14)

2.1.A. Przedmiot ubezpieczenia:
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Przedmiotem ubezpieczenia b  znajduj ce si  w posiadaniu ubezpieczonego, na
           podstawie tytu u prawnego:

1) odzie ratownicze brzegowych stacji ratowniczych wraz z wyposa eniem (za . nr 2)
posiadaj ce aktualn  kart  bezpiecze stwa oraz aktualne wiadectwo klasy

2) sprz t do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych znajduj cy si  na
statkach oraz Brzegowych Stacjach Ratowniczych (za . nr 3)

3) pojazd podwodny z oprzyrz dowaniem nr inwentarzowy 49300-0316                       (za . nr 1
poz. nr 14)

2.2.A. Ubezpieczone ryzyka:
1) odzi ratowniczych z wyposa eniem:

W czasie eksploatacji (pracy) na morzu lub w porcie, na statku lub na wodzie oraz podczas
prób eksploatacyjnych, w czasie postoju w porcie lub na statku w porcie, w czasie
sk adowania na l dzie w zakresie ryzyk wymienionych w Institute Time Clauses Hulls
1/11/95 wraz ze zmianami wspomnianymi w ust. 1.0, a w szczególno ci powstanie straty
ca kowitej lub szkody cz ciowej spowodowane przez ogie , sztorm, si  wy sz ,
przypadkowe uszkodzenie/zniszczenie w wyniku kolizji z innym statkiem lub kontakt z
innymi przedmiotami ruchomymi i sta ymi, wej cie na mielizn , otarcie o grunt, b d lub
zaniedbania kapitana lub za ogi, kradzie  z w amaniem lub rabunek. kolizj  lub wypadek
rodka transportu, strat  ca kowit rodka transportu w czasie transportu morskiego lub
dowego

      2).  sprz tu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych znajduj cego
            si  na statkach i brzegowych stacjach ratowniczych oraz pojazdu podwodnego wraz
            z oprzyrz dowaniem jako:

    a)  Powstanie straty ca kowitej lub szkody cz ciowej w ubezpieczonych urz dzeniach
      lub sprz cie spowodowane przez ogie , sztorm, si  wy sz , kolizj  lub wypadek
      rodka transportu, strat  ca kowit rodka transportu w czasie transportu morskiego
      lub l dowego
    b) Powstanie straty ca kowitej lub szkody cz ciowe spowodowane przez ogie ,
       sztorm, si  wy sz , przypadkowe uszkodzenie/zniszczenie w wyniku kolizji ze
       rodkiem transportu lub kontakt z innymi przedmiotami lub obiektami w czasie
       eksploatacji (pracy) w morzu lub w porcie, na statku lub na wodzie oraz w czasie
       prób eksploatacyjnych

         c) Powstanie straty ca kowitej lub szkody cz ciowej urz dze  lub sprz tu powsta e
             podczas ich za adunku i wy adunku na lub ze rodka transportu, w tym równie  przy
             opuszczaniu do wody i wyci ganiu z niej pod warunkiem, e operacje te
             wykonywane by y zgodnie z zasad  nale ytej staranno ci.
        d) W czasie sk adowania na l dzie lub na statku w czasie jego postoju:

- Ogólne warunki ubezpieczenia od kradzie y i rabunku mienia
- Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od po aru i innych zdarze  losowych

2.3.A. Dodatkowe wymagania:
a) sk adka za ubezpieczenie odzi ratowniczych (za . nr 2), sprz tu do zwalczania rozlewów i

przeprowadzania akcji ratowniczych (za . nr 3) oraz pojazdu podwodnego (za . nr 1 poz. 14)
obliczana b dzie wed ug stawki rocznej, od zg oszonej sumy ubezpieczenia i w zale no ci
od okresu ubezpieczenia

b) franszyza redukcyjna dla odzi ratowniczych wymienionych w za . nr 2 dla sprz tu do
zwalczania rozlewów oraz przeprowadzania akcji ratowniczych wymienionego w za . nr 3
oraz dla pojazdu podwodnego wymienionego w za . nr 1 poz. nr 14 przy wyp acie
odszkodowania nie mo e przewy sza :
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1) dla odzi ratowniczych za . nr 2 -                  300,00 USD
2) dla sprz tu do zwalczania rozlewów oraz przeprowadzania

    akcji ratowniczych znajduj cego si  na statkach i w Brzegowych Stacjach
    Ratowniczych wym. w za . nr 3 -                 200,00   USD

      3)   dla pojazdu podwodnego wym. w za . nr 1 poz. nr 14 -                 200,00   USD

c) Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla ka dej odzi ratowniczej i ka dego
      wypadku oddzielnie za wyj tkiem:
- strat ca kowitych, rzeczywistych i konstruktywnych,
- kosztów poniesionych w celu zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów (Sue

and Latour) w przypadku strat ca kowitych odzi ratowniczych,
- szkód kolizyjnych doznanych i wyrz dzonych na skutek zderzenia z innymi obiektami

sta ymi lub innymi obiektami p ywaj cymi,
- kosztów leczenia cz onków za óg

W przypadku wy ej wymienionych szkód/kosztów nale ne odszkodowanie b dzie wyp acane w
pe nej wysoko ci tj. bez potr cania uzgodnionej franszyzy redukcyjnej.

2.4.A. Sum  ubezpieczenia dla danej odzi ratowniczej, sprz tu do zwalczania rozlewów i
przeprowadzania akcji ratowniczych oraz pojazdu podwodnego jest jej warto  w dolarach USA,
zadeklarowana do ubezpieczenia w ust 2.1.A. (za czniki nr: 1 poz. nr 14, za . nr 2, za . nr 3)
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Morska S ba Poszukiwania                                                                                        Za cznik nr 1
          I Ratownictwa                                                                                                                                                                                                                      z dnia 20.08.2012 r.

STATKI RATOWNICZE  I STATKI DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW ORAZ POJAZD PODWODNY

Charakterystyka techniczna statków
Wymiary g ówne

[m]Lp Nazwa statku Przeznaczenie
statku

Lc Bc

Rodzaj
nap du i moc

ca k.
[kW]

BRT

[T]
Materia
kad uba

Rok
budow

y

Max. ilo
za ogi zgodnie
z kart  bezp.

Rodzaj
eglugi

Warto  ubezp. w
USD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 CYKLON

 SAR-1500

Ratownictwo ycia
15,2 5,39

2 sil. Spal.
2x500 24 Aluminium 1997 4 ba tycka 500.000,00

2 HURAGAN

SAR-1500

Ratownictwo ycia
15,2 5,39

2 sil. Spal.
2x500 24 Aluminium 1998 4 ba tycka 600.000,00

3 SZKWA  SAR-1500
Ratownictwo ycia

15,2 5,39
2 sil. Spal.

2x500 24 Aluminium 1999 4 ba tycka 700.000,00

4 MONSUN

SAR-1500

Ratownictwo ycia
15,2 5,39

2 sil. Spal.
2x500 24 Aluminium 2000 4 ba tycka 800.000,00

5 TAJFUN

SAR-1500

Ratownictwo ycia
15,2 5,39

2 sil. Spal.
2x500 24 Aluminium 2000 4 ba tycka 700.000,00

6 WIATR SAR-1500
Ratownictwo ycia

15,2 5,39
2 sil. Spal.

2x500 24 Aluminium 2001 4 ba tycka 900.000,00

7 BRYZA SAR-1500
Ratownictwo ycia

15,2 5,39
2 sil. Spal.

2x500 24 Aluminium 2002 4 ba tycka 1.000.000,00

8 ZEFIR
Ratownictwo ycia

21,11 5,67
2 sil. Spal.

2x155 56 Stal 1975 5 ba tycka 20.000,00

9 KAPITAN POINC
Zwalczanie rozlewów

53,37 13,59
2 sil. Spal.
2x 1920 1347 Stal 1996 15 ba tycka 6.500.000,00

10 CZES AW II
Zwalczanie rozlewów

21,99 6,01
2 sil. Spal.

2x 121 103 Stal 1988 10 krajowa 150.000,00

11
ORKAN SAR-3000 Ratownictwo ycia

36,90
7,90 3 sil. Spal.

2x1440
1x2040

284 Aluminium 2011 7 ba tycka 10.000.000,00

12 PASAT SAR-3000
Ratownictwo ycia

36,90 7,90
3 sil. Spal.

2x1440 284 Aluminium 2011 7 ba tycka 10.000.000,00



30

1x2040

13
SZTORM SAR-3000 Ratownictwo ycia

36,90
7,90 3 sil. Spal

2x1440
1x2040

284 Aluminium 2012 7 ba tycka 10.000.000,00

14 Pojazd podwodny z
oprzyrz dowaniem

1998 150.000,00

Razem warto  ubezpieczeniowa: 42.020.000,00
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Morska S ba Poszukiwania
Za cznik nr 2
              I Ratownictwa                                                                                                                                                                                     z dnia  20.08.2012 r.

ODZIE RATOWNICZE BRZEGOWYCH STACJI RATOWNICZYCH WRAZ Z WYPOSA ENIEM

L/P Nazwa ugo
[m.]

Materia
kad ubu

Nap d
rodki czno ci Liczba

za ogi
min/max

Rodzaj eglugi Rok
budowy

Warto
ubezp. w

USD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ód  ratownicza

R 4

4,80 Laminat/guma
Silnik przyczepny 1 szt. x 60 Radiotelefon szt. 1

2/5
Krajowa do 6 Mm od brzegu

1996 5.000,00

2 ód  ratownicza

R 5

4,80 Laminat/guma
Silnik przyczepny 1 szt. x 60 Radiotelefon szt. 1

2/5
Krajowa do 6 Mm od brzegu

1997 5.000,00

3 ód  ratownicza

R 10

4,80 Laminat/guma
Silnik przyczepny 1 szt. x 50 kW Radiotelefon szt. 1

2/5
Krajowa do 6 Mm od brzegu
lub 6 m od statku 1997 3.000,00

4 ód  ratownicza

R 11

5,40 Laminat/guma
Silnik przyczepny  2 szt. x 50 kW Radiotelefon szt. 1

2/5
Krajowa do 6 Mm od brzegu
lub 1,5 Mm od statku 2000 10.000,00

5 ód  ratownicza

R 21

6 Laminat+tkanina
Silnik przyczepny 2 szt. x 50  kW Radiotelefon szt.1, ploter

nawigacyjny iGPS 2/6
Krajowa do 20 Mm od brzegu

2005 34.000,00

6 ód  ratownicza

R 22

6 Laminat+tkanina
Silnik przyczepny 2 szt. x 50  kW Radiotelefon szt.1, ploter

nawigacyjny iGPS 2/6
Krajowa do 20 Mm od brzegu

2005 34.000,00

7 ód  ratownicza

R 23

6 Laminat+tkanina
Silnik przyczepny 2 szt. x 50 kW Radiotelefon szt.1, ploter

nawigacyjny iGPS 2/6
Krajowa do 20 Mm od brzegu

2005 34.000,00

8  ód  ratownicza

R 24

6 Laminat+tkanina
Silnik przyczepny 2 szt. x 50 kW Radiotelefon szt.1, ploter

nawigacyjny iGPS 2/6
Krajowa do 20 Mm od brzegu

2005 34.000,00

9 ód  ratownicza

R 25

6 Laminat+tkanina
Silnik przyczepny 2 szt. x 50 kW Radiotelefon szt.1, ploter

nawigacyjny iGPS 2/6
Krajowa do 20 Mm od brzegu

2005 34.000,00
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10 ód  ratownicza

R 26

6 Laminat+tkanina
Silnik przyczepny 2 szt. x 50 kW Radiotelefon szt.1, ploter

nawigacyjny iGPS 2/6
Krajowa do 20 Mm od brzegu

2005 34.000,00

11 ód  ratownicza

R 27

6 Laminat+tkanina
Silnik przyczepny 2 szt. x 50 kW Radiotelefon szt.1, ploter

nawigacyjny iGPS 2/6
Krajowa do 20 Mm od brzegu

2005 34.000,00

12  ód  ratownicza

R 28

6 Laminat+tkanina
Silnik przyczepny 2 szt. x 50 kW Radiotelefon szt.1, ploter

nawigacyjny iGPS 2/6
Krajowa do 20 Mm od brzegu

2005 34.000,00

13 ód  ratownicza

R 30

Lc – 9

Bc -3,18

Laminat+tkanina
Silnik przyczepny 2 szt. x 275 KM Zintegrowany zestaw

wodoszczelny SIM VHF
– 2 szt.

3
Krajowa

2007 160.000,00

14 ód  ratownicza

R 20

6 Laminat+tkanina
Silnik przyczepny 2 szt. x 58,8 kW Radiostacje VHF

przeno na szt. 1,
stacjonarna szt. 1 ploter
nawigacyjny iGPS

3
Krajowa do 20 Mm lub 6 Mm
od statku 2008 100.000,00

15 ód  ratownicza

R 1

6,75 Laminat Silnik spalinowy o nap dzie
strugowodnym 1 szt. x 163,2 kW

Radiotelefon VHF
stacjonarna szt. 1 DSC

2/3 Krajowa do 20 Mm od brzegu
lub do 3 Mm od statku

2008 105.000,00

16 ód  ratownicza

R 2

6,75 Laminat Silnik spalinowy o napedzie
strugowodnym 1 szt. x 163,2 kW

Radiotelefon VHF
stacjonarna szt. 1 DSC

2/3 Krajowa do 20 Mm od brzegu
lub do 3 Mm od statku

2008 105.000,00

17 ód  ratownicza

R 3

6,75 Laminat Silnik spalinowy o napedzie
strugowodnym 1 szt. x 163,2 kW

Radiotelefon VHF
stacjonarna szt. 1 DSC

2/3 Krajowa do 20 Mm od brzegu
lub do 3 Mm od statku

2011 105.000,00

Razem: 870.000,00
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Morska S ba Poszukiwania                                                       Za cznik Nr 3
            I Ratownictwa                                                                                                    z dnia
20.08.2012 r.

ZESTAWIENIE SPRZ TU DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW ZNAJDUJ CEGO SI  NA

STATKACH I BRZEGOWYCH STACJACH RATOWNICZYCH

BY SAR

L/p Nazwa Nr inwentarzowy
Warto

ubezpieczenia
w USD

1 2 3 4

1 Przeno ny agregat zasilaj cy hydrauliczny typ LPP 50
KW- LAMOR

34800-0087 7.500,00

2 Agregat 10 kW do zapory 34800-0107 10.000,00
3 Agregat hydrauliczny 10 kW 34800-0109 10.000,00
4 Agregat hydrauliczny 10 kW 34800-0110 10.000,00
5 Agregat hydrauliczny 10 kW 34800-0111 10.000,00
6 Agregat hydrauliczny WEBER V 400 34800-0116 3.000,00
7 Agregat hydrauliczny WEBER V 400 34800-0117 3.000,00

8 Pompa hydrauliczna do olejów i chemikaliów typ
DEPA/ELKO + w e transportowe 2 typ APOLLO 10 szt.

44100-0307 4.500,00

9
Pompa wy adowawcza olejów i chemikaliów MARFLEX
MSP-1250-63 LM + w e transportowe 6 typ FIAT
ARMTEX 10 szt.

44100-0308 9.500,00

10 Pompa wodna "Comet" 44100-0457 8.700,00
11 OVERPACK 60400-0693 1.500,00
12 OVERPACK 60400-0694 2.000,00
13 OVERPACK 60400-0695 2.000,00
14 OVERPACK 60400-0696 2.000,00
15 OVERPACK 60400-0697 1.900,00
16 OVERPACK 60400-0698 1.900,00
17 OVERPACK 60400-0699 1.900,00
18 Echosonda LMS 62200-0597 700,00
19 Echosonda LMS 62600-0598 700,00
20 Urz dzenie do dyspergowania zanieczyszcze 65800-0653 5.500,00
21 Zapora SEPACK 80 z odzi 77200-0159 2.500,00
22 Zapora SEAPACK 80 z odzi 77200-0163 2.500,00
23 Zbieracz oleju SEASKIMMER 50 z zasilaczem 77200-0160 2.500,00
24 Zbieracz oleju KOMARA 12K MK 2 z cz. zamiennymi 77200-0161 1.000,00
25 Zbieracz oleju KOMAR 12K MK 2 z cz ciami zamiennymi 77200-0162 1.000,00
26 Zapora TRELLBOM d . 800 mb 77200-0175 1.000,00
27 Zbieracz oleju KOMARA 12K 77200-0179 1.000,00
28 Zbieracz oleju SEASKIMMER 50 77200-0180 1.000,00
29 Zbieracz oleju KOMARA 12K 77200-0182 1.000,00
30 Zwijad o z nap dem  hydraulicznym do zapory olejowej 77200-0190 3.000,00
31 Zwijad o z nap dem hydraulicznym do zapory olejowej 77200-0191 4.000,00
32 Zapora EXPANDI 4300 77200-0204 2.500,00
33 Zapora EXPANDI 4300 77200-0205 2.500,00
34 Zwijad o 77200-0206 5.000,00
35 Zwijad o 77200-0207 5.000,00
36 Zwijad o Roto-Pac 77200-0274 10.000,00
37 Zapora EXPANDI 4300 77200-0275 7.000,00



34

38 Zapora EXPANDI 4300 77200-0276 7.000,00
39 Zapora EXPANDI 4300 77200-0277 7.000,00
40 Zapora EXPANDI 4300 77200-0278 7.000,00
41 Zbieracz oleju WALOSEP W-2 77200-0208 2.500,00
42 Zbieracz oleju WALOSEP W-2 77200-0209 2.500,00
43 Zestaw holowniczy do zapór przeciwolejowych 77200-0319 3.000,00
44 Zwijarka zapory RO-CLEAN RB 1500 77200-0320 10.000,00
45 Zapora RO-CLEAN DESMI LD 1500 77200-0321 60.000,00
46 Zapora Ro-Bomm1500 77200-0332 100.000,00
47 Zapora Ro-Bomm1500 77200-0333 100.000,00
48 Zapora Ro-Bomm1500 77200-0334 100.000,00
49 Zapora Ro-Bomm1500 77200-0335 100.000,00
50 Zapora Ro-Bomm1500 77200-0336 100.000,00
51 Zapora Ro-Bomm1500 77200-0337 100.000,00
52 Zapora Ro-Bomm1500 77200-0338 100.000,00
53 Zbieracz Desmi Terminator 77200-0339 120.000,00
54 Zbieracz Desmi Terminator 77200-0340 120.000,00
55 Zbieracz Ro-Mop 77200-0341 15.000,00
56 Zbieracz Ro-Mop 77200-0342 15.000,00
57 Zbieracz Ro-Mop 77200-0343 15.000,00
58 Zbieracz Ro-Mop 77200-0344 15.000,00
59 Zbieracz Ro-Mop 77200-0345 15.000,00
60 Zwijad o hydrauliczne do zapor 77200-0183 1.000,00
61 Scan Trawl System A (skrzyd a 2x20 m) 77200-0357 31.000,00
62 Scan Trawl System A (skrzyd a 2x20 m) 77200-0358 31.000,00
63 Mini Scan Trawl System (skrz. 2x5 m) 77200-0359 6.500,00
64 Mini Scan Trawl System (skrz. 2x5 m) 77200-0360 6.500,00
65 Mini Scan Trawl System (skrz. 2x5 m) 77200-0361 6.500,00
66 Mini Scan Trawl System (skrz. 2x5 m) 77200-0362 6.500,00
67 Mini Scan Trawl System (skrz. 2x5 m) 77200-0363 6.500,00
68 Zapora Troilboom GP 900 77200-0365 20.000,00
69 Zapora Troilboom GP 900 77200-0366 20.000,00
70 Zapora Troilboom GP 900 77200-0367 20.000,00
71 Zapora Troilboom GP 900 77200-0368 20.000,00
72 Zapora Troilboom GP 900 77200-0369 20.000,00
73 Pó zapora Ro-Boom 77200-0396 15.000,00
74 Zbieracz Ro-Mop 77200-0397 5.000,00
75 Zbieracz Ro-Mop 77200-0398 5.000,00
76 Zbieracz Ro-Mop 77200-0399 5.000,00
77 Mini Scan Trawl 77200-0414 3.000,00
78 Mini Scan Trawl 77200-0415 3.000,00
79 Mini Scan Trawl 77200-0416 3.000,00
80 Zapora Troilboom 77200-0417 10.000,00
81 Zapora Troilboom 77200-0418 10.000,00
82 Zapora Troilboom 77200-0419 10.000,00
83 Zbiornik na mazut 77800-0263 900,00
84 Zbiornik p ywaj cy 77800-0328 10.000,00
85 Zbiornik p ywaj cy 77800-0329 10.000,00
86 Zbiornik p ywaj cy 77800-0330 13.000,00
87 Zbiornik p ywaj cy 77800-0331 13.000,00
88 Zbiornik przeno ny (oj. 5 m³) 77800-0346 2.000,00
89 Zbiornik przeno ny (oj. 5 m³) 77800-0347 2.000,00
90 Zbiornik przeno ny (oj. 5 m³) 77800-0348 2.000,00
91 Zbiornik przeno ny (oj. 5 m³) 77800-0349 2.000,00
92 Zbiornik przeno ny (oj. 5 m³) 77800-0350 2.000,00
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93 Zbiornik przeno ny (oj. 5 m³) 77800-0351 2.000,00
94 Zbiornik przeno ny (oj. 5 m³) 77800-0352 2.000,00
95 Zbiornik przeno ny (oj. 5 m³) 77800-0353 2.000,00
96 Zbiornik przeno ny (oj. 5 m³) 77800-0354 2.000,00
97 Zbiornik przeno ny (oj. 5 m³) 77800-0355 2.000,00
98 Zbiornik p ywaj cy 77800-0364 10.000,00
99 Zbiornik przeno ny (pojl 5 m ³) 77800-0400 2.500,00
100 Zbiornik przeno ny (pojl 5 m ³) 77800-0401 2.500,00
101 Zbiornik przeno ny (pojl 5 m ³) 77800-0402 2.500,00
102 Zbiornik przeno ny (pojl 5 m ³) 77800-0403 2.500,00
103 Zbiornik przeno ny (pojl 5 m ³) 77800-0404 2.500,00
104 Zbiornik przeno ny (pojl 5 m ³) 77800-0405 2.500,00
105 Zbiornik przeno ny (pojl 5 m ³) 77800-0406 2.500,00
106 Zbiornik przeno ny (pojl 5 m ³) 77800-0407 2.500,00
107 Zbiornik przeno ny (pojl 5 m ³) 77800-0408 2.500,00
108 Zbiornik przeno ny (pojl 5 m ³) 77800-0409 2.500,00
109 Zbiornik p ywaj cy Ro-Tank (poj. 50 m ³) 77800-0410 35.000,00
110 Zbiornik p ywaj cy Ro-Tank (poj. 50 m ³) 77800-0411 35.000,00
111 Zbiornik p ywaj cy Ro-Tank (poj. 10 m³) 77800-0412 10.000,00
112 Zbiornik p ywaj cy Ro-Tank (poj. 10 m³) 77800-0413 10.000,00
113 Zwijad o z w em do agregatu hydraulicznego 80800-0295 2.500,00
114 Zwijad o z w em do agregatu hydraulicznego 80800-0296 2.500,00

Razem warto  ubezpieczeniowa 1 724 200,00
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MORSKA S BA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA (SAR)
SZKODOWO  (od 01.01.2005 do 20.08.2012)

1. Ubezpieczenia morskie:
a) Ryzyka morskie

Rok polisowy:
2005 szkód: 1 wyp acono cznie:     9.212,00 PLN (OC)
2006 szkód: 1 wyp acono cznie:   14.305,00 PLN
2007 szkód: 2 wyp acono cznie:   26.150,00 PLN
2008 szkód: 4 wyp acono cznie:   11.125,00 PLN

                                                                                                   610,00 EURO (OC)
2009 szkód: 4 wyp acono cznie:   18.997,79 PLN
2010 szkód: 2 wyp acono cznie:     6.417,23 PLN (OC)

2011 i 2012 – brak casco, brak szkód zg oszonych do Ubezpieczyciela, naprawy ze rodków
asnych: 10 966 z  (2011r) oraz 32 024 z  (2012)

b) Aparatura i sprz t

Rok polisowy:

2005 szkód: 1 wyp acono cznie:    5.600,00 PLN
2007 szkód: 2 wyp acono cznie:  10.327,00 PLN
2008 szkód: 1 wyp acono cznie:    9.787,00 PLN
2009 szkód: 1 wyp acono cznie:    1.804,96 PLN
2010 szkód: 1 wyp acono cznie:   15.143,72 PLN

2011 i 2012 – brak casco, brak szkód zg oszonych do Ubezpieczyciela, naprawy ze rodków
asnych: 52 859 z  (2011r)
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Za cznik nr 4

wiadczenie

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa o wiadcza, i  wszystkie statki
ratownicze, statki do zwalczania rozlewów oraz odzie ratownicze posiadaj  aktualn
kart  bezpiecze stwa oraz aktualne wiadectwo klasy.


