
Dot. w trvbie nle

usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności
cvwilnej. w podziale na zadarria. znak postępowania: NZ-ET/IIIPN/02/15
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pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Morskiej Służby Poszukiwania
i Ratownictwa.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa dziil'ając zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia}9
stycznia ŻOO4 r. Prawo zamówień publicznych 0.t. Dz.U.zŻ0I3 r.poz.9J0, z późn. zm.) -

zwanej dalej ,, ustawą Pzp"- jako Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego' prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Świadczenie usługi ubezpieczenia morskięgo oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności
cywilnej, w podziale na zadania, w zakresie zadania nr 2 wybrano ofertę Wykonawcy:
lnterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akryjna Vienna Insurance Group z ceną
oferty brutto 15.711'00 złotych, w której zapewniono:

1. w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzen losowych- franszyzę redukcyjną w
wysokości: wykupiona,

Ż. w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wsą'stkich ryzyki
2.l. sprzęt stacjonarny: franszyzę integralną w wysokości: wykupiona, franszyzę redukcyjną

w wysokości: wykupiona;
Ż'2. sprzęt przenośny: franszyzę integralną w wysokości: wykupiona, franszyzę redukcyjną w

wysokości: wykupiona;
3. klauule obligatoryjne w brzrrięniu okeśloryłn w pkl 6.1. ppkt.1- 4 opisu przedmiotu zamówienia dla

zadanianr 2 _ WYMAGANE wARL|NKI UBEZPIECZENIA MIENIA I oDPoWIEDZIALNoŚCI CYWILNEJ
MoRSKIEJ SŁUZBY PoSZUKIWANIA I RAToWNICTWA (zaŁącznik nr 8 do SIWZ);

4. klauzule dodatkowe:
4.1. Klauzulaubezpieczenia sprzętu przenośnego poza granicami RP ,

4.2. Klauztla ry zyk nienazwanych,
4.3. K|alzula odstąpienia od prawa do regresu wobec pracowników,
4. 4. Klauzu|a włączenia lł adzieży nvykłej,
4.5. Klauzula przeoczenia,
4.6. Klauzllla zgłaszania szkód.

Uzasadnienie wyboru
Wykonawca: lnterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
udokumentował, w zakresie wymaganym przęz Zamawiającego, spełnianie waruŃów, o

których mowa w art. 2Ż ust.1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z postępowania o

udzielenie zamówienia. oferta spełnia wymagania Zamawia1ącego okreŚlone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zatnówienia (dalej ,,SIWZ''). W związku z povłyższ1'rn nie występują
przesłanki wskazane w ustawie Pzp dotyczące wykluczenia tego Wykonawcy i odrzucenia
złoŻonęi pruez niego oferty. Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art.9l ust.

1 ustawy Pzp. Na podstawie kryeriów oceny ofert określonych w SIWZ oferta otrzymała
maksymalną ilośó punktów. Cena oferty najkorzystniejszej nie przekracza kvłoty jaką

Zamaw iaj ący zamier zał pr zeznaczy ć na s fi nans o wani e z amówi eni a .

oferty złożone w postępowaniu na wykonanie zadania ff 2

Nr ot-ertv Nazwa i adres Wykonawcy
0Ż InterRisk Towarzystw o IJbezpieczeń Spółka Akcyj na Vienna Insurance Group

ul. Noakowskieso Ż2. 00-668 Warszawa
04 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Al. Jana Pawła IIŻ4,00-133 Warszawa
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Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy
Ocena punktowa

za kryterium
cena

Ocena punktowa
za kryterium

klauzule dodatkowę
Łącma

ounktacia

0Ż IntęrRisk Towarzystwo
|Jb ezpie czefi Sp ółka Akcyj na
Vienna Insurance Group

90 10 100,00
oferta najkorzystniej sza

04 Powszechny Zakład
Ubezpięczeń S.A.

67,723 6 73,723


