19.01.2015 r.
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu:

Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i
odpowiedzialności cywilnej, w podziale na zadania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Wartość zamówienia: powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

19.01.2015 r.

Zatwierdzam:
/-/
Marek Długosz

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w dniu 16.01.2015 r. zostało opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.01.2015, Polska-Gdynia: Usługi
ubezpieczeniowe 2015/S 014-021277.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 21.01. 2015 r.

Rozdział I. Zamawiający
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10
NIP: 586-20-76-216 , Regon: 192634129
Sekretariat Dyrektora: tel.: + 48 58 661 52 22, fax.: + 48 58 620 53 38
Dział Zamówień Publicznych: tel/fax.: + 48 58 660 76 61
Znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Danuta Jereczek, Katarzyna Wińska-Rużewicz– zam.pub@sar.gov.pl
lub fax: 58 660 76 61
nr faksu do korespondencji: + 48 58 660 76 61 lub +48 58 620 53 38
e-mail do korespondencji: zam.pub@sar.gov.pl
oferty i korespondencja pisemna składane za pośrednictwem operatora
pocztowego, kuriera lub osobiście: Sekretariat Morskiej Służby Poszukiwania
i Ratownictwa
81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10
godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30-15:30, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania- przewidziane ustawą Pzpbędą udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego http://www.sar.gov.pl –
zakładka: zamówienia publiczne / ogłoszenia – pod nazwą postępowania.

Termin składania ofert: 26.02.2015 r. godz. 12:00
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Rozdział III. Informacje ogólne
1. Zamawiający prowadzi postępowanie w procedurze właściwej dla zamówień publicznych
o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 134.000,00 euro.
2. Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT wynosi 570.000,00 złotych, w tym: zadanie nr
1- 530.000,00 złotych, zadanie nr 2- 40.000,00 złotych.
3. Zamówienie finansowane jest ze środków budżetowych będących w dyspozycji Dyrektora
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.

5. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich,
nie przewiduje się rozliczania w walutach obcych.
6. Znaczenie użytych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określeń:
6.1. „Zamawiający” – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa;
6.2. „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone
na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
6.3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
6.4. „ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.);
6.5. „Zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot jest opisany w niniejszej
SIWZ;
6.6. „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zmówienia
publicznego (wykonanie zamówienia), złożyła ofertę na jego wykonani lub zawarła z
Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia.
7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
14. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( j.t. Dz. U. z 2014 r., poz 121 ze zm.).
Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia
1.
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług ubezpieczenia, w podziale na
zadania:
1.1. Zadanie 1. „ Ubezpieczenie morskie Morskiej Służby Poszukiwania
i Ratownictwa„
Zakres zamówienia obejmuje:
1.1.1. Ubezpieczenie CASCO statków ratowniczych i statków do zwalczania
rozlewów żeglugi morskiej wraz z wyposażeniem wymienionych w zał. nr 2 do
SIWZ – CPV: 66514150-2 (usługi ubezpieczenia statków),
1.1.2. Ubezpieczenie CASCO łodzi ratowniczych Brzegowych Stacji Ratowniczych
wraz z wyposażeniem wymienionych w zał. nr 3, sprzętu do zwalczania
rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych znajdującego się na statkach i
Brzegowych Stacjach Ratowniczych Służby SAR wymienionych w zał. nr 4 do
SIWZ oraz pojazdu podwodnego wraz z oprzyrządowaniem wymienionego w
pozycji nr 13 zał. nr 2 do SIWZ - CPV66514150-2 (usługi ubezpieczenia
statków)
1.1.3. Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu eksploatacji statków
ratowniczych, statków do zwalczania rozlewów i łodzi ratowniczych - CPV
66516300-3 (usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności
cywilnej) ,

1.1.4. Ubezpieczeniu rzeczy osobistych załóg statków ratowniczych, statków do
zwalczania rozlewów oraz łodzi ratowniczych. CPV 66515000-3 (usługi
ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty)
1.1.5.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków załóg statków
ratowniczych, statków do zwalczania rozlewów oraz łodzi ratowniczych CPV
66512100-3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków) zgodnie z wymaganymi warunkami ubezpieczenia, wskazanymi w załączniku nr 1 do
SIWZ.
Zadanie 2: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Morskiej
Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Zakres zamówienia obejmuje :
1.2.1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe 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), Odpowiedzialności cywilnej pracodawcy ;
1.2.2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ;
1.2.3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
1.2.4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
-zgodnie z wymaganymi warunkami ubezpieczenia, wskazanymi w załączniku nr 8 do
SIWZ.

1.2.

2.

Systematyka: CPV: 66510000 - 8 „Usługi ubezpieczeniowe”
rodzaj usługi: usługa o charakterze priorytetowym
nr kategorii usług: 6
kod CPC : 81292 - Usługi finansowe a) usługi ubezpieczeniowe
b) usługi bankowe i inwestycyjne

3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1 określono w załącznikach 1-6
do SIWZ, a dla zadania 2 określono w załącznikach 8-13 do SIWZ.
4.
Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedno lub na dwa zadania.
5.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ.
6.
W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku zmiany SIWZ, Zamawiający
dokonaną zmianę przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści na
stronie http://www.sar.gov.pl – zakładka: zamówienia publiczne / ogłoszenia – pod nazwą
postępowania.
Rozdział V. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Rozdział VI. Podwykonawstwo
1.
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. z
zastrzeżeniem, że podwykonawcy nie można powierzyć wykonywania świadczeń
pieniężnych na rzecz Zamawiającego z tytułu likwidacji szkód (wypłat należnych
odszkodowań).

2.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (w formularzu ofertowym)
części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
3.
Posługiwanie się podwykonawcami nie wpływa na zakres odpowiedzialności
wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zamówienia wynikającego z umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Rozdział VII. Przewidywane zaliczki
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
Rozdział VIII. Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia- objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie:
1) Zadania 1. „ Ubezpieczenie morskie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”:
01.04.2015 r. -31.03.2016 r.
2) Zadania 2: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa.: 22.03.2015 r.- 21.03.2016 r.
Rozdział IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie później niż na dzień
składania ofert, spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i nie
podlegają wykluczeniu na podstawie ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże -przedstawiając
stosowne dokumenty-, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
obejmującym przedmiot zamówienia- odpowiednio do zadania.
2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w
tym zakresie.
2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w
tym zakresie.
2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w
tym zakresie.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie
analizy treści odpowiednich dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 1-2
rozdziału X SIWZ, które należy załączyć do oferty.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców spełniających jakąkolwiek z
przesłanek określonych w art. 24 ust 1-2a i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp.
Rozdział X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć

wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz inne wymagane dokumenty, które należy
złożyć w ofercie.
1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
wykonawca składa:
1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp – oryginał. Proponowany wzór określono w załączniku nr 15 do SIWZ.
1.2. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności
ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym
przedmiot zamówienia, wynikający z obowiązujących przepisów prawa – oryginał
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty: .
2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp- Proponowany
wzór określono w załączniku nr 16 do SIWZ – oryginał lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ;
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert- oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę ;
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę ;
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę;
2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę ;
2.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę;
2.8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności
tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem, forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę; .
2.9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, to wówczas:
2.9.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2, 2.3, 2.4, 2,6 - składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,
Forma dokumentów: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę
2.9.2. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.5 i 2.7 - składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy Pzp- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert; forma dokumentów : oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
2.10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt. 2.9.1 i 2.9.2 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
2.6.

notariuszem- termin wystawienia dokumentów zawierających oświadczenie
odpowiednio jak w pkt 2.9.1 i pkt. 2.9.2. Forma: oryginał lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
2.11. Informację w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp dotyczącą przynależności do
grupy kapitałowej, zawierającą informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej lub zawierającą listę podmiotów należnych do tej samej grupy
kapitałowej, proponowany wzór określono w załączniku nr 17 do SIWZ – oryginał.
2.12. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331, z późn. zm.), którzy złożyli odrębne oferty, pod rygorem wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zobowiązani są wykazać,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
każdy z nich składa oddzielnie odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt 2.
3. Inne wymagane dokumenty, które należy złożyć w ofercie
Zamawiający wymaga aby oferta, oprócz dokumentów i oświadczeń wymienionych w
pkt 1-2, zawierała również następujące dokumenty:
3.1. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż pieniądzu
należy dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w
wyznaczonym terminie zwrócić wadium wykonawcy. Forma dokumentu: oryginał.
3.2. Formularz ofertowy. Proponowany wzór formularza ofertowego określono w
załączniku nr 18 do SIWZ. Formularz ofertowy należy złożyć w formie oryginału.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Formularz ofertowy musi
być podpisany przez osobę/y uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
3.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo to nie wynika z innych
dokumentów złożonych w ofercie. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie
określać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.
Pełnomocnictwo wraz z określeniem jego zakresu należy złożyć w formie oryginału
lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
pełnomocnictwo do reprezentowania tych wykonawców -oryginał lub kopia
potwierdzona
za
zgodność
z
oryginałem
przez
notariusza.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oferta
musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców
składających wspólną ofertę.
3.5. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną, nie podpisanej przez
wszystkich wspólników, zaleca się złożenie dokumentów potwierdzających
umocowanie pełnomocników do reprezentacji spółki.
4. Poświadczenia kopii dokumentu za zgodność z oryginałem dokonuje osoba lub osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we
właściwym upoważnieniu.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.

6. Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców
składających wspólną ofertę.
7. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski.
8. Dokumenty muszą być czytelne. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku gdy złożona przez wykonawcę
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Rozdział XI. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie
1. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (składający ofertę
wspólną), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
5. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa
dokumenty, o których mowa w pkt. 2 rozdziału X.- celem wykazania braku podstaw do
wykluczenia.
6. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną, nie podpisanej przez wszystkich
wspólników, zaleca się złożenie dokumentów potwierdzających umocowanie
pełnomocników do reprezentacji spółki.
7. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik pozostałych wykonawców.
8. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców
składających wspólną ofertę.
9. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Rozdział XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, dotyczy to również korespondencji oraz
porozumiewania się między Zamawiającym a wykonawcą.
2. Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej.
3. W niniejszym postępowaniu zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
4. Zgodnie z art. 27 ustawy Pzp, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
(dalej zwane zbiorczo „korespondencja”) Zamawiający i wykonawcy przekazują za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt.5.

5. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty ( formularz ofertowy wraz z
wymaganymi przez Zamawiającego oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w
rozdziale X.), a także zmiany i wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert.
6. Korespondencję, o której mowa w pkt 4 przekazywaną Zamawiającemu:
6.1. za pomocą faksu należy wysyłać na numer
+48
58 660 76 61
lub + 48 58 620 53 38
6.2. drogą elektroniczną należy kierować na adres : zam.pub@sar.gov.pl
6.3. pisemnie należy kierować na: Sekretariat Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10
7. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, to wówczas każda ze Stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres
e-mail podane przez wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się wykonawcy z treścią tego pisma, chyba że wykonawca wezwany przez
Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz
informacji w sposób określony w pkt 6 oświadczy, że wiadomości tej nie otrzymał.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 6 dni przed
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 9, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 9.
12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
http://www.sar.gov.pl – zakładka: zamówienia publiczne / ogłoszenia – pod nazwą
postępowania.
13. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku zmiany SIWZ, Zamawiający
dokonaną zmianę przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści
na stronie http://www.sar.gov.pl – zakładka: zamówienia publiczne / ogłoszenia – pod
nazwą postępowania.
Rozdział XIII. Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1.1. Zadanie 1. „ Ubezpieczenie morskie Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa” – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych )
1.2.
Zadanie 2 „ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa” - 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych)
2.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.
Wadium może być wnoszone w jednej z następujących formach:
3.1. pieniądzu,
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
1.

3.3.
3.4.
3.5.

gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

4.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w NBP O/Gdańsk nr 75 1010 1140 0175 6113 9120 0000; z adnotacją:
„wadium- znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15” .
5.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
6.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż pieniądzu należy
dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym
terminie zwrócić wadium wykonawcy.
7.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp.
8.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12.
Zgodnie z art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.
3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
13.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział XIV. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
1.

Rozdział XV. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia (tj.
ofertę na jedno zadanie lub ofertę na dwa zadania).
5. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z
późn. zm.), którzy złożyli odrębne oferty podlegają wykluczeniu z postępowania,
chyba że wykażą Zamawiającemu, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu ofertowym, którego wzór określono
w załączniku nr 18 do SIWZ oraz dołączenia odpowiednich oświadczeń i dokumentów,
ewentualnie pełnomocnictw, o których mowa w rozdziale X-XI SIWZ, z zachowaniem
określonych w nim form.
7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
8. Kopie dokumentów muszą być podpisane/ potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
9. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym załączonym do oferty dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy - pełnomocnika. Upoważnienie do podpisania oferty musi wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik, należy złożyć stosowne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest
upoważniony.

10. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (składający wspólną
ofertę).
11. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, sporządzić w
języku polskim, na papierze z zastosowaniem trwałego nośnika pisma nieulegającego
usunięciu.
12. Własnoręczne podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne
oraz powinny zawierać pełne imię i nazwisko podpisującego tj. osoby uprawnionej. W
przypadku, gdy własnoręczne podpisy są nieczytelne lub nie zawierają pełnego imienia i
nazwiska powinny być uzupełnione napisem ( np. w formie pieczęci), z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego.
13. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty, w szczególności
każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem
były własnoręcznie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy
lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wykonawcy. Parafa lub podpis
winny być naniesione w sposób umożliwiający ich identyfikację ( np. opatrzone z imienną
pieczątką).
14. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony dokumentów składających się na
ofertę były połączone w sposób trwały i kolejno ponumerowane.
15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu art.11 ust.4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz.1503 z późn. zm), powinny zostać przekazane w taki sposób, by
Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. W takim
przypadku ofertę należy złożyć w dwóch częściach opisanych jako „ I część jawna
oferty” i jako „ II część niejawna oferty”- z zachowaniem kolejności numerowania stron
oferty. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na
włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania
oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Pzp. Wykonawca nie może
zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
16. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić ofertę. Zmiana ta może
nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia o
wprowadzeniu zmian, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w
kopercie/ opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek „ ZMIANA Nr…”
17. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca ma prawo wycofać złożoną ofertę. W
tym celu wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty,
podpisane przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy wraz z
dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru wykonawcy. Zamawiający zwróci
wycofaną ofertę osobie upoważnionej przez wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru.
18. Ofertę należy opakować w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do
czasu otwarcia ofert. Dostarczyć Zamawiającemu w zamkniętym opakowaniu, w sposób
zabezpieczający nienaruszalność do terminu składania ofert i złożyć w miejscu i terminie
wskazanym w pkt 1 i 2 rozdziału XVI .
Na opakowaniu oferty należy umieścić pełną nazwę i adres wykonawcy oraz opisać w
następujący sposób:

Zamawiający:
Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
Sekretariat

Wykonawca:

OFERTA
Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia
i odpowiedzialności cywilnej, w podziale na zadania,
znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert:……

19. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ponosi wykonawca.
20. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upływie terminu składania ofert.
21. Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone wykonawcy zgodnie z postanowieniami art.
84 ust 2 ustawy Pzp.
Rozdział XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ należy złożyć
w Morskiej Służba Poszukiwania i Ratownictwa
81-340 Gdynia , ul. Hryniewickiego 10
Sekretariat (piętro II)

2. Termin składania ofert upływa w dniu 26.02.2015 r. godz.12:00
UWAGA! Siedziba Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa znajduje się na terenie
Portu Rybackiego w Gdyni, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przez
Biuro Przepustek „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę
należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dojście lub dojazd do siedziby
Zamawiającego.
3. Za moment złożenia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Sekretariacie
Zamawiającego.
4. Publiczne - jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2015 r. godz. 12:5 w siedzibie
Zamawiającego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa ( parter).
Rozdział XVII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawca zobowiązany
jest podać cenę oferty w formularzu ofertowym, sporządzonym wg. wzoru stanowiącego
załącznik nr 18 do SIWZ .

2. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w złotych, która uwzględnienia wszystkie koszty
jakie poniesie wykonawca w związku z należytą realizacją zamówienia, w tym podatek od
towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.
3. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku – złoty i grosze.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich.
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za wykonanie niniejszego zamówienia, określono w Istotnych
postanowieniach umowy - załącznik nr 7 ( zadanie 1) i nr 14 (zadanie 2) do SIWZ.
Rozdział XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował

przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający oceni wyłącznie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie
ustawy Pzp.
2. W zakresie zadania 1- Ubezpieczenie morskie Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
niżej opisanymi kryteriami:
2.1. Cena: znaczenie 90% = 90 punktów
2.2. Franszyzy redukcyjne : znaczenie 10% = 10 punktów
2.3. Ocena kryterium „cena” będzie dokonana na podstawie formularza ofertowego.
Ocenie zostanie poddana cena oferty wyrażona w złotych określona w formularzu
ofertowym- tj. łączna wartość brutto złożonej oferty wynikająca z uwzględnienia
wszystkich kosztów jakie poniesie wykonawca w związku z należytą realizacją
zadania nr 1, w tym obowiązującego w Polsce podatku VAT, z zastrzeżeniem pkt. 5.
2.3.1. Ocena punktowa za kryterium cena zostanie dokonana zgodnie z poniższym
wzorem:
C min
Pc =
 90
Ci
gdzie:
Pc- liczba punków jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin- najniższa cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Ci- cena brutto badanej oferty
90 maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium
cena
2.4. Ocena kryterium „ franszyzy redukcyjne” będzie dokonana na podstawie formularza
ofertowego. Ocenie zostaną poddane zaoferowane przez wykonawcę wysokości
franszyz redukcyjnych ubezpieczenia casco wyrażone w USD określone przez
wykonawcę w formularzu ofertowym.
2.4.1. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów,
zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2.3 i 2.3.A Opisu przedmiotu
zamówienia dla zadania nr 1- Zakres i wymagane warunki ubezpieczenia
morskiego Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa ( załącznik nr 1 do
SIWZ).
2.4.2. Ocena punktowa za kryterium franszyzy redukcyjne zostanie dokonana
zgodnie z poniższym wzorem:

Pf =

Fi
10
Fnajw

gdzie:
Pf- liczba punków jakie otrzyma badana oferta za kryterium franszyzy
redukcyjne
Fi- suma punktów przyznanych ofercie badanej za oferowane franszyzy
redukcyjne
Fnajw- największa suma punktów przyznana w postępowaniu za oferowane
franszyzy redukcyjne spośród wszystkich ocenianych ofert
10- maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium
franszyzy redukcyjne
2.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała największą sumę
punktów liczonych wg. wzoru:
P1 = Pc+ Pf
gdzie: P1 – liczba punktów jakie otrzyma badana oferta
Pc - liczba punków jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Pf – liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium franszyzy
redukcyjne
3. W zakresie zadania 2: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Morskiej
Służby Poszukiwania i Ratownictwa przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:
3.1. Cena: znaczenie 90% = 90 punktów
3.2. Klauzule dodatkowe: znaczenie 10% = 10 punktów
3.3. Ocena kryterium „cena” będzie dokonywana na podstawie formularza ofertowego.
Ocenie zostanie poddana cena oferty wyrażona w złotych określona w formularzu
ofertowym- tj. łączna wartość brutto złożonej oferty wynikająca z uwzględnienia
wszystkich kosztów jakie poniesie wykonawca w związku z należytą realizacją
zadania nr 2, w tym obowiązującego w Polsce podatku VAT, z zastrzeżeniem pkt. 5.
3.3.1. Ocena punktowa za kryterium cena zostanie dokonana zgodnie z poniższym
wzorem:
C min
Pc =
 90
Ci
gdzie:
Pc- liczba punków jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin- najniższa cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Ci- cena brutto badanej oferty
90 maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium
cena
3.4. Ocena kryterium „ klauzule dodatkowe” będzie dokonana na podstawie
wypełnionego przez wykonawcę formularza ofertowego. Ocenie zostaną poddane
zaoferowane przez wykonawcę klauzule dodatkowe.
3.4.1. Wykaz ocenianych w postępowaniu klauzul dodatkowych oraz zasady ich
punktacji określono w pkt. 6.2. Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 Wymagane warunki ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa ( załącznik nr 8 do SIWZ).

3.4.2. Ocena punktowa za kryterium klauzule dodatkowe zostanie dokonana zgodnie
z poniższym wzorem:
Pk =

Ki
10
K max

gdzie:
Pk- liczba punków jakie otrzyma badana oferta za kryterium klauzule
dodatkowe
Ki- suma punktów przyznanych ofercie badanej za oferowane klauzule
dodatkowe
K max- największa suma punktów przyznana w postępowaniu za oferowane
klauzule dodatkowe spośród wszystkich ocenianych ofert
10- maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium
klauzule dodatkowe
3.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała największą sumę
punktów liczonych wg. wzoru:
P2= Pc+ Pk
gdzie: P2 – liczba punktów jakie otrzyma badana oferta
Pc - liczba punków jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Pk – liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium klauzule
dodatkowe
4. Wynikającą z działania liczbę punktów Pc, Pf, Pk, P1, P2 Zamawiający zaokrągla do
trzech miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,0005 pomija , a końcówki
0,0005 i wyższe zaokrągla do 0,001 punktu.
5. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to wówczas
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z wykonawcą dotyczących złożonej oferty
oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z zastrzeżeniem art. 87 ust.
2 ustawy Pzp.

Rozdział XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.
Zawiadomienie to zostanie przesłane drogą elektroniczną ( e-mail) lub faksem na adres
wskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy. Jeżeli próby przesłania faksem będą
nieskuteczne, zawiadomienie zostanie przesłane na numer faksu Wykonawcy, ujawniony
na stronie internetowej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy.

2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści, na stronie
internetowej http://www.sar.gov.pl – zakładka: zamówienia publiczne / ogłoszenia – pod
nazwą postępowania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy
Pzp, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria, o których
mowa w rozdziale XVIII SIWZ.
4. Przed podpisaniem umowy, wybrany wykonawca na wezwanie Zamawiającego poda
wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia umowy, w szczególności informacje
dotyczące osoby podpisującej umowę i dostarczy OWU, o których mowa w opisie
przedmiotu zamówienia i istotnych postanowieniach umowy – odpowiednio do zadania:
załącznik nr 1, 7, 8,14 do SIWZ.
5. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, jeżeli umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
6. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na
wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą ich współpracę w zakresie
obejmującym wykonanie przedmiotowego zamówienia. Treść tej umowy powinna w
szczególności zawierać wskazanie pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z
Zamawiającym oraz zasady wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, zasady
współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków wykonawców w
wykonaniu przedmiotu zamówienia.
7. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, tj. nie wcześniej niż w terminie
określonym w tym artykule.
8. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Rozdział XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania

umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone

do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały
określone w załączniku nr 7 do SIWZ – dla zadania nr 1 i załączniku nr 14 – dla zadania
nr 2 zamówienia. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych
w tych załącznikach.
2. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej.
3. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy zostały określone w załącznikach wymienionych w
pkt 1.

./.

X Rozdział XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7niniejszego rodziału wnosi
się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI
ustawy Pzp.

X Rozdział XXIII. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ.
Załącznik nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1
ZAKRES I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA MORSKIEGO MORSKIEJ
SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia dot. zadania nr 1
STATKI RATOWNICZE I STATKI DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW ORAZ
POJAZD PODWODNY

Załącznik nr 3:

Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia dot. zadania nr 1
ŁODZIE RATOWNICZE BRZEGOWYCH STACJI RATOWNICZYCH WRAZ Z

WYPOSAŻENIEM

Załącznik nr 4

Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia dot. zadania nr 1
ZESTAWIENIE SPRZĘTU DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW I
PRZEPROWADZANIA AKCJI RATOWNICZYCH ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA
STATKACH I BRZEGOWYCH STACJACH RATOWNICZYCH SŁUŻBY SAR

Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia dot. zadania nr 1
Oświadczenie Zamawiającego w zakresie kart bezpieczeństwa i świadectw klasy
Szkodowość dot. zadania nr 1
Istotne postanowienia umowy dot. zadania nr 1

Załącznik nr 8

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA,

Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
WYKAZ BUDYNKÓW w których pracują pracownicy MSPiR, sporządzony w
związku z ubezpieczeniem mienia pracowników w 2015 r.
Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
Wykaz BUDYNKÓW I BUDOWLI Służby SAR do ubezpieczenia w 2015 roku
Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
Wykaz sprzętu komputerowego do ubezpieczenia w 2015 r.
Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
Lista sprzętu do prowadzenia szkoleń medycznych w MSPiR. Sprzęt o znacznej
wartości.
Szkodowość dot. zadania 2
Istotne postanowienia umowy dot. zadania nr 2
Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp
Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp dotycząca przynależności do
grupy kapitałowej
Formularz ofertowy
Art. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Uwaga:
W pliku do pobrania nr 3 udostępniono załącznik nr 8 do SIWZ – dot. zadania nr 2- w formie
edytowalnej.
W pliku do pobrania nr 4 udostępniono załączniki nr 15-18 do SIWZ w formie edytowalnej.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie
usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności
cywilnej, w podziale na zadania, znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15

Zadanie 1. „ Ubezpieczenie morskie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”
----------MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
WYDZIAŁ TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

ZAKRES I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA MORSKIEGO
MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA
I RATOWNICTWA

Gdynia, 12 stycznia 2015

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
1. Umowa ubezpieczenia winna obejmować okres jednego roku tj. od 01.04.2015 r. do
31.03.2016 r.
2.0. UBEZPIECZENIE CASCO STATKÓW RATOWNICZYCH I STATKÓW DO
ZWALCZANIA ROZLEWÓW WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
Przedmiotowe ubezpieczenie zawarte jest na podstawie angielskich warunków
ubezpieczenia statków na czas „Institute Time Clauses-Hulls” z 1/11/95 z
rozszerzeniem odpowiedzialności przy szkodach kolizyjnych do 4/4 sumy ubezpieczenia
(klauzula 8 – Collision Liability) oraz rozszerzeniem kl. 1.1. o prawo holowania przez
ubezpieczone jednostki obiektów pływających oraz udzielania im asysty również w
sytuacjach zastrzeżonych 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 Londyńskich:
1. Electronic Date Recognition Endoresment-C
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 JH2010/0009
2.1. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia są wymienione w załączniku nr 1 i znajdujące się w
posiadaniu Zamawiającego, na podstawie tytułu prawnego: statki ratownicze i statki do
zwalczania rozlewów wraz z wyposażeniem.
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 szczególności:
1. powstanie straty całkowitej lub szkody częściowej w ubezpieczonych statkach
ratowniczych i statkach do zwalczania rozlewów, w wyniku działania siły wyższej,
sztormu, ognia, kradzieży, wojny, strajku lub piractwa, kolizji transportowych z
innymi jednostkami pływającymi, innymi obiektami stałymi, pływającymi i
samolotami, wypadku podczas przeładunku, w czasie składowania na lądzie lub na
statku w czasie jego postoju, wejścia na mieliznę, otarcia o grunt, wybuchu kotłów,

urwania wału lub wady materiału w maszynie, kadłubie, błędu lub zaniedbania
kapitana, załogi lub pilotów, awarii wspólnej.
2. powstanie straty całkowitej lub szkody częściowej 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 powstałych w czasie wykonywania zadań
poszukiwania i ratowania życia na morzu, zadań w zakresie zwalczania zagrożeń i
zanieczyszczeń na morzu oraz innych zadań związanych z bezpieczeństwem
morskim.
2.3. Dodatkowe wymagania:
a) ubezpieczenie będzie obejmowało jednostki przy następującym zakresie pływania:
Morze Bałtyckie do 8° długości geograficznej, zgodnie z zakresem pływania
określonym w dokumentach jednostki pływającej,
b) składka za ubezpieczenie statków ratowniczych i statków do zwalczania rozlewów
obliczana będzie według stawki rocznej, od zgłoszonej sumy ubezpieczenia i w
zależności od okresu ubezpieczenia.
c) franszyza redukcyjna przy wypłacie odszkodowania nie może
przewyższać:
1) dla statków m/s „Kapitan Poinc” oraz typu SAR 3000 - max 5.000,00 USD
2) dla pozostałych statków ratowniczych
- max 750,00 USD
Zamawiający przyzna ofercie następującą ilość punktów, w zależności od wysokości
franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia casco. Dla poszczególnych rodzajów statków
Wykonawca wybiera jedną z niżej wymienionych franszyz.
1) dla statku m/s „Kapitan Poinc” oraz statków typu SAR 3000
3000 USD 3 pkt.
4000 USD 2 pkt.
5000 USD 1 pkt.
2) dla pozostałych statków ratowniczych
250 USD 3 pkt.
500 USD 2 pkt.
750 USD 1 pkt.
d) franszyza ma zastosowanie dla każdego statku i każdego wypadku oddzielnie za
wyjątkiem:
- strat całkowitych, rzeczywistych i konstruktywnych,
- oględzin dna po wejściu statku na mieliznę,
- kosztów poniesionych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
(Sue and Labour) w przypadku straty całkowitej statku,
- szkód kolizyjnych doznanych i wyrządzonych na skutek zderzenia z innymi
statkami,
- szkód kolizyjnych doznanych i wyrządzonych na skutek zderzenia z innymi
obiektami stałymi lub innymi obiektami pływającymi
- kosztów leczenia i repatriacji członków załóg.

W przypadku wyżej wymienionych szkód/kosztów należne odszkodowanie będzie
wypłacane w pełnej wysokości tj. bez potrącania uzgodnionej franszyzy redukcyjnej.
2.4. Sumą ubezpieczenia dla danej jednostki pływającej jest jej wartość w dolarach USA,
zadeklarowana do ubezpieczenia w kolumnie 12 załącznika nr 1.
Zamawiający informuje, że jednostki pływające zgłoszone do ubezpieczenia są sprawne
i dopuszczone przez PRS do eksploatacji.
2.0.A. UBEZPIECZENIE ŁODZI RATOWNICZYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
(załącznik nr 2), SPRZĘTU DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW I
PRZEPROWADZANIA AKCJI RATOWNICZYCH ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA
STATKACH I BRZEGOWYCH STACJACH RATOWNICZYCH (załącznik nr 3)
ORAZ POJAZDU PODWODNEGO WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM nr
inwentarzowy 49300-0316 (załącznik nr 1 pozycja nr 13)
2.1.A. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia będą znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego, na
podstawie tytułu prawnego:
1) łodzie ratownicze brzegowych stacji ratowniczych wraz z wyposażeniem (zał. nr 2)
2) sprzęt do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych znajdujący się
na statkach oraz Brzegowych Stacjach Ratowniczych (zał. nr 3)
3) pojazd podwodny z oprzyrządowaniem nr inwentarzowy 49300-0316
(zał. nr 1 poz. nr 13)
2.2.A. Ubezpieczone ryzyka:
1) łodzi ratowniczych z wyposażeniem:
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 składowania na lądzie w zakresie ryzyk wymienionych w Institute Time
Clauses Hulls 1/11/95 wraz ze zmianami wspomnianymi w ust. 2.0, a w szczególności
powstanie straty całkowitej lub szkody częściowej spowodowane przez ogień, sztorm,
siłę wyższą, przypadkowe uszkodzenie/zniszczenie w wyniku kolizji z innym statkiem
lub kontakt z innymi przedmiotami ruchomymi i stałymi, wejście na mieliznę, otarcie
o grunt, błąd lub zaniedbania kapitana lub załogi, kradzież z włamaniem lub rabunek.
kolizję lub wypadek środka transportu, stratę całkowitą środka transportu w czasie
transportu morskiego lub lądowego
2). sprzętu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych znajdującego
się na statkach i brzegowych stacjach ratowniczych oraz pojazdu podwodnego wraz
z oprzyrządowaniem jako:
a) Powstanie straty całkowitej lub szkody częściowej w ubezpieczonych urządzeniach
lub sprzęcie spowodowane przez ogień, sztorm, siłę wyższą, kolizję lub wypadek
środka transportu, stratę całkowitą środka transportu w czasie transportu morskiego
lub lądowego
b) Powstanie straty całkowitej lub szkody częściowe spowodowane przez ogień,
sztorm, siłę wyższą, przypadkowe uszkodzenie/zniszczenie w wyniku kolizji ze
środkiem 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 całkowitej lub szkody częściowej urządzeń lub sprzętu powstałe
podczas ich załadunku i wyładunku na lub ze środka transportu, w tym również przy
opuszczaniu do wody i wyciąganiu z niej pod warunkiem, że operacje te
wykonywane były zgodnie z zasadą należytej staranności.
d) W czasie składowania na lądzie lub na statku w czasie jego postoju:
- Ogólne warunki ubezpieczenia od kradzieży i rabunku mienia
- Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
2.3.A. Dodatkowe wymagania:
a) składka za ubezpieczenie łodzi ratowniczych (zał. nr 2), sprzętu do zwalczania
rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych (zał. nr 3) oraz pojazdu podwodnego
(zał. nr 1 poz. 13) obliczana będzie według stawki rocznej, od zgłoszonej sumy
ubezpieczenia i w zależności od okresu ubezpieczenia
b) franszyza redukcyjna dla łodzi ratowniczych wymienionych w zał. nr 2 dla sprzętu do
zwalczania rozlewów oraz przeprowadzania akcji ratowniczych wymienionego w zał.
nr 3 oraz dla pojazdu podwodnego wymienionego w zał. nr 1 poz. nr 13 przy wypłacie
odszkodowania nie może przewyższać:
1) dla łodzi ratowniczych zał. nr 2
- max 300,00 USD
2) dla sprzętu do zwalczania rozlewów oraz przeprowadzania
akcji ratowniczych znajdującego się na statkach i w Brzegowych Stacjach
Ratowniczych (zał. nr 3) oraz pojazdu podwodnego (zał. nr 1 poz. nr 13)
- max 200,00 USD
Wysokość franszyz redukcyjnych będzie oceniana w następujący sposób:
1) dla łodzi ratowniczych:
200 USD 2 pkt.
300 USD 1 pkt.
2) dla sprzętu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych oraz
pojazdu podwodnego:
100 USD 2 pkt.
200 USD 1 pkt.
c) Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla każdej łodzi ratowniczej i każdego
wypadku oddzielnie za wyjątkiem:
- strat całkowitych, rzeczywistych i konstruktywnych,
- kosztów poniesionych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
(Sue and Labour) w przypadku strat całkowitych łodzi ratowniczych,
- szkód kolizyjnych doznanych i wyrządzonych na skutek zderzenia z innymi obiektami
stałymi lub innymi obiektami pływającymi,
- kosztów leczenia członków załóg
W przypadku wyżej wymienionych szkód/kosztów należne odszkodowanie będzie wypłacane
w pełnej wysokości tj. bez potrącania uzgodnionej franszyzy redukcyjnej.
2.4.A. Sumą ubezpieczenia dla danej łodzi ratowniczej, sprzętu do zwalczania rozlewów i
przeprowadzania akcji ratowniczych oraz pojazdu podwodnego jest jej wartość w dolarach

USA, zadeklarowana do ubezpieczenia w ust 2.1.A. (załączniki nr: 1 poz. nr 13, zał. nr 2, zał.
nr 3)
2.5. A. Zabezpieczenie pojazdu podwodnego oraz sprzętu do zwalczania rozlewów i
przeprowadzania akcji ratowniczych.
Zabezpieczanie pojazdu podwodnego ROV:
Pojazd podwodny wraz z całym osprzętem przechowywany jest w ogrzewanym kontenerze
10 stopowym zamykanym na kłódkę. Kontener ten zazwyczaj znajduje się na pokładzie
jednostki m/s Kapitan Poinc, na którym 24 godziny na dobę przez cały rok znajduje się załoga
statku (nigdy nie ma sytuacji, aby statek stał bez dozoru załogi). W sytuacji, gdy kontener z
pojazdem nie jest potrzebny na statku, umieszczony jest on na nabrzeżu portowym zaraz obok
statku i w ten sposób jest cały czas widoczny dla załogi. Dodatkowo statek Kapitan Poinc
zacumowany jest na co dzień przy Nabrzeżu Norweskim w Porcie w Gdyni w bezpośrednim
sąsiedztwie Terminalu Zbożowego i Stoczni Damen. Sytuacja taka wymaga, iż aby dostać się
na pokład statku konieczny jest przejazd przez bramę wjazdową Portu Gdynia, która
monitorowana jest przez 24h przez zewnętrzną firmę ochroniarską i dodatkowo trzeba jeszcze
pokonać bramę wjazdową któregoś z dwóch wymienionych wcześniej zakładów, co
praktycznie uniemożliwia osobom postronnym przedostanie się w sposób niezauważony w
pobliże kontenera z pojazdem.
Zabezpieczenie sprzętu do zwalczania rozlewów:
W zależności od przestrzeni magazynowej na poszczególnych stacjach ratowniczych, sprzęt
do zwalczania rozlewów przechowywany jest w halach garażowych będących integralną
częścią budynku danej stacji lub w zamykanych kontenerach albo na przyczepach
towarowych zlokalizowanych w bezpośrednim otoczeniu budynku stacji ratowniczych. W
każdym przypadku sprzęt ten znajduje się na terenie ogrodzonym, niedostępnym dla osób
postronnych i w miejscu, gdzie zawsze znajduje się co najmniej jedna osoba pełniąca dyżur
na stacji ratowniczej.
3.0. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU
EKSPLOATACJI STATKÓW RATOWNICZYCH, STATKÓW DO
ZWALCZANIA ROZLEWÓW I ŁODZI RATOWNICZYCH.
Przedmiotowe ubezpieczenie zawarte jest na podstawie angielskich warunków „Institute
Protection and Indemnity Clauses Hulls – Time” z 20/07/87 (CI 344) z rozszerzeniem o
odpowiedzialność kolizyjną zgodnie z klauzulą 8 i 9 Institute Time Clauses – Hulls” z dnia
01/11/95 z rozszerzeniem odpowiedzialności kolizyjnej do 4/4.
3.1 Ubezpieczenie winno zawierać:
- straty finansowe z tytułu odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego jako armatora
wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji statków ratowniczych, statków do
zwalczania rozlewów (zgodnie z zał. nr 1 - wykaz statków), łodzi ratowniczych
(zgodnie z zał. nr 2 - wykaz łodzi), ich transportu, wykonywania zadań poszukiwania i
ratowania życia na morzu, zadań w zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na
morzu i innych zadań związanych z bezpieczeństwem morskim,

-

kosztów leczenia za granicą w nagłych wypadkach i repatriacji członków załóg wyżej
wymienionych jednostek z zagranicy w związku z nagłymi wypadkami.
zniesiona franszyza redukcyjna przy wypłacie odszkodowania dla jednostek
wymienionych w zał. 1 (wykaz statków) i zał. 2 (wykaz łodzi) do umowy.

3.2. Ubezpieczone ryzyka:
Straty finansowe i koszty, do pokrycia których Zamawiający może być zobowiązany w
myśl postanowień prawnych wobec osób trzecich zaistniałych w związku z zadaniami
wymienionymi w pkt 3.1
3.3. Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się odpowiedzialność za szkody
wyrządzone środowisku naturalnemu, poprzez skreślenie klauzuli 1.3.10 warunków
Institute Protection and Indemnity Clausem Hulls – Time 20/07/87 (CI 344) oraz zgodnie
z warunkami Pollution Endorsement 1/5/71, w odniesieniu do jednostek pływających z
wyjątkiem jednostki „Kapitan Poinc”
3.4. Dla jednostki „Kapitan Poinc” włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej ryzyka
szkód spowodowanych zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi wg postanowień
Międzynarodowej Konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane
zanieczyszczeniami olejami bunkrowymi z 2001 roku na warunkach zgodnie z
Konwencją.
3.5. Do niniejszego ubezpieczenia włącza się postanowienia:
1. Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and
Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03 (CL. 370)
2. Electronic Date Recognition Endoresment-C
3. Sanction Limitation and Exclusion Clause JH2010/0009
4. Institute Cyber Attack Exclusion Clause 10.11.03 (klauzula 380).
3.6. Limit odpowiedzialności cywilnej do jednostek pływających zgodnie z załącznikiem
1 i 2, w odniesieniu do każdego wypadku lub serii wypadków wynikających z jednego
zdarzenia.
3.7. Limit Odpowiedzialności cywilnej dla statku m/s Kapitan Point zawiera limit za szkody
spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi.

4.0. UBEZPIECZENIE RZECZY OSOBISTYCH ZAŁÓG STATKÓW
RATOWNICZYCH, STATKÓW DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW ORAZ
ŁODZI RATOWNICZYCH.
4.1. Ubezpieczenie winno zawierać:
Przedmiotem ubezpieczenia są rzeczy osobiste przeznaczone do użytku własnego oraz
wykonywania zawodu przez:
a) członków załóg zatrudnionych na statkach ratowniczych i statkach do
zwalczania rozlewów,

b) ratowników Brzegowych Stacji Ratowniczych, ratowników ochotników,
c) praktykantów i kierowników praktyk zawodowych i średnich szkół morskich
oraz wyższych uczelni na czas odbywania praktyki na statkach.
d) innych osób delegowanych do pracy na statkach w okresie zamustrowania, pod
warunkiem dokonania wpisu w dzienniku okrętowym potwierdzającego fakt
ich pobytu na statku,
e) ubezpieczeniem rzeczy osobistych obejmuje się 148 członków załóg.
4.2. Ubezpieczone ryzyka:
1) strata całkowita lub uszkodzenie częściowe rzeczy osobistych spowodowane zdarzeniami,
które mogą wydarzyć się:
a) na statku podczas pływania na morzu lub postoju w porcie, jeżeli szkoda jest
spowodowana wypadkiem będącym rezultatem ryzyka wymienionego w warunkach
Institute Time Clauses Hulls 1/11/95
b) na lądzie podczas postoju statku w porcie, na Stacji Ratowniczej,
c) w czasie repatriacji członka załogi z zagranicy do Polski,
d) w czasie pobytu za granicą po wyokrętowaniu za zgodą kapitana statku np. w celu
leczenia,
e) w drodze z domu do pracy i z pracy do domu
2) ubezpieczenie niniejsze obejmuje również wypadki spowodowane działaniami
wojennymi, strajkami, rozruchami i zaburzeniami społecznymi, z wyłączeniem
wypadków spowodowanych wojną, w której Polska bierze udział.
4.3. Suma gwarancyjna na jedną osobę wynosi zł 5.000,5.0. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZAŁÓG
STATKÓW RATOWNICZYCH, STATKÓW DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW
ORAZ ŁODZI RATOWNICZYCH.
5.1. Ubezpieczenie winno obejmować:
a) członków załóg statków ratowniczych i statków do zwalczania rozlewów oraz
innych osób delegowanych do pracy na tych statkach w okresie zamustrowania,
w drodze na i ze statku, jak również w czasie transportu poszkodowanego do
kraju;
jako zamustrowany rozumie się również pracowników lądowych delegowanych
do pracy, pod warunkiem dokonania wpisu w dzienniku okrętowym
potwierdzającego fakt ich pobytu na statku,
b) ratowników Brzegowych Stacji Ratowniczych, ratowników ochotników podczas
wykonywania zadań ratownictwa życia na morzu, szkoleń oraz w drodze do i ze
Stacji Ratowniczej.
c) Praktykantów i kierowników praktyk zawodowych, średnich szkół morskich oraz
wyższych uczelni na czas odbywania praktyki na statkach.
d) W zakresie ryzyk NNW ma być ubezpieczonych 148 członków załóg.
5.2. Ubezpieczone ryzyka:
a) podstawowe:
następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju
zdrowia lub śmierci wywołane przyczyną zewnętrzną niezależnie od woli

Ubezpieczonego oraz następstwa zachorowań spowodowanych wykonywaniem
Pracy.
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w
którego następstwie ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała,
rozstroju zdrowia lub zmarł.
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zwichnięcie stawu oraz naderwanie lub
przerwanie ścięgien spowodowane nagłym natężeniem sił, a także oparzenia, skutki działania
gazów spalinowych, utonięcia, porażenia słoneczne, zakażenie krwi lub ran, jeżeli nastąpiło to
wskutek skaleczenia powstałego w nieszczęśliwym wypadku.
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się także stany chorobowe, które występują i działają nagle
(zawały, wylewy krwi do mózgu itp.), jeśli te stany wynikły wskutek warunków pracy, a na
ich powstanie wpłynęło nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną.
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również wypadnięcie jądra miażdżystego spowodowane
również nagłym wysiłkiem fizycznym lub gwałtownym ruchem.
5.3 Rodzaje i wysokość świadczeń:
1) W razie śmierci – świadczenie jednorazowe w wysokości 50.000 zł. wypłacane osobie
uprawnionej.
Przez osobę uprawnioną rozumie się osobę upoważnioną do otrzymania świadczenia
w razie śmierci ubezpieczonego członka załogi, wskazaną przez niego na piśmie. W
przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej, świadczenie przysługuje członkom
rodziny wg następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym
spadkobiercom ustawowym;
2) W razie trwałej utraty zdolności do wykonywania zawodu 50.000 zł.
3) W razie stałego uszczerbku na zdrowiu – część sumy ubezpieczenia 50.000 zł. równą
procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu ustalonemu przez lekarza zaufania
Wykonawcy lub lekarza orzecznika ZUS,
4) Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy – wypłacany w wysokości 45,- zł. za
dzień począwszy od dnia następnego po wypadku, pod warunkiem, że niezdolność do
pracy trwać będzie każdorazowo dłużej niż 4 dni z tym jednak, że odpowiedzialność
Wykonawcy ograniczona jest do świadczenia tylko łącznie za 90 dni niezdolności do
pracy;
5) Zwrot 10 % wydatków na naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych
poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

Załącznik nr 2 do SIWZ
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STATKI RATOWNICZE I STATKI DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW ORAZ POJAZD PODWODNY

Lp

Nazwa statku

Przeznaczenie
statku

1

2

3

1

CYKLON

Ratownictwo życia

Charakterystyka techniczna statków
Wymiary główne
Rodzaj
BRT
[m]
napędu i moc
Materiał
całk.
[T]
kadłuba
Lc
Bc
[kW]
4

7

8

Rok
budow
y

Max. ilość
załogi zgodnie
z kartą bezp.

Rodzaj
żeglugi

Wartość ubezp. w
USD

9

10

11

12

5

6

15,2

5,39

2 sil. Spal.
2x500

24

Aluminium

1997

4

bałtycka

500.000,00

15,2

5,39

2 sil. Spal.
2x500

24

Aluminium

1998

4

bałtycka

600.000,00

15,2

5,39

24

Aluminium

1999

4

bałtycka

700.000,00

15,2

5,39

2 sil. Spal.
2x500
2 sil. Spal.
2x500

24

Aluminium

2000

4

bałtycka

800.000,00

15,2

5,39

2 sil. Spal.
2x500

24

Aluminium

2000

4

bałtycka

700.000,00

15,2

5,39

24

Aluminium

2001

4

bałtycka

905.000,00

15,2

5,39

24

Aluminium

2002

4

bałtycka

1.005.000,00

53,37

13,59

1347

Stal

1996

15

bałtycka

6.521.250,00

21,99

6,01

103

Stal

1988

10

krajowa

150.000,00

284

Aluminium

2011

7

bałtycka

10.000.000,00

Limit OC w PLN

13
1.300.000,00

SAR-1500
2

HURAGAN

Ratownictwo życia

1.300.000,00

SAR-1500
3

SZKWAŁ SAR-1500

4

MONSUN

Ratownictwo życia
Ratownictwo życia

1.300.000,00
1.300.000,00

SAR-1500
5

TAJFUN

Ratownictwo życia

1.300.000,00

SAR-1500
6

WIATR SAR-1500

7

BRYZA SAR-1500

8

KAPITAN POINC

9

CZESŁAW II

10

ORKAN SAR-3000

Ratownictwo życia
Ratownictwo życia
Zwalczanie rozlewów
Zwalczanie rozlewów
Ratownictwo życia

36,90

7,90

2 sil. Spal.
2x500
2 sil. Spal.
2x500
2 sil. Spal.
2x 1920
2 sil. Spal.
2x 121
3 sil. Spal.
2x1440
1x2040

1.300.000,00
1.300.000,00
10.000.000,00
1.300.000,00
9.000.000,00

11 PASAT SAR-3000

12

SZTORM SAR-3000

Ratownictwo życia
Ratownictwo życia

13 Pojazd podwodny z
oprzyrządowaniem
Razem wartość ubezpieczeniowa:

36,90

36,90

7,90
7,90

3 sil. Spal.
2x1440
1x2040
3 sil. Spal
2x1440
1x2040

284

Aluminium

2011

7

bałtycka

10.000.000,00

284

Aluminium

2012

7

bałtycka

10.000.000,00

1998

9.000.000,00

9.000.000,00

150.000,00

-

42.031.250,00

47.400.000,00

Załącznik nr 3 do SIWZ
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ŁODZIE RATOWNICZE BRZEGOWYCH STACJI RATOWNICZYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
Środki łączności
L/P

Nazwa

1

2

Długość
[m.]
3

Materiał
kadłubu
4

1

Łódź ratownicza

4,80

Laminat/guma

4,80

Laminat/guma

4,80

Laminat/guma

5,40

Laminat/guma

Napęd

Liczba
załogi
min/max
7

5
Silnik przyczepny 1 szt. x 60

6
Radiotelefon szt. 1

Silnik przyczepny 1 szt. x 60

Radiotelefon szt. 1

Silnik przyczepny 1 szt. x 50 kW

Radiotelefon szt. 1

Silnik przyczepny 2 szt. x 50 kW

Radiotelefon szt. 1

Silnik przyczepny 2 szt. x 50 kW

Radiotelefon szt.1, ploter
nawigacyjny iGPS

2/6

Silnik przyczepny 2 szt. x 50 kW

Radiotelefon szt.1, ploter
nawigacyjny iGPS

2/6

Silnik przyczepny 2 szt. x 50 kW

Radiotelefon szt.1, ploter
nawigacyjny iGPS

2/6

Silnik przyczepny 2 szt. x 50 kW

Radiotelefon szt.1, ploter
nawigacyjny iGPS

2/6

Silnik przyczepny 2 szt. x 50 kW

Radiotelefon szt.1, ploter
nawigacyjny iGPS

2/6

Silnik przyczepny 2 szt. x 50 kW

Radiotelefon szt.1, ploter
nawigacyjny iGPS

2/6

2/5

Rodzaj żeglugi
8
Krajowa do 6 Mm od brzegu

Rok
budowy
9

Wartość
ubezp. w
USD
10

1996

5.000,00

1997

5.000,00

Limit OC w
PLN
11
50.000,00

R4
2

Łódź ratownicza

2/5

Krajowa do 6 Mm od brzegu

50.000,00

R5
3

Łódź ratownicza

2/5

Krajowa do 6 Mm od brzegu
lub 6 m od statku

1997

3.000,00

50.000,00

2/5

Krajowa do 6 Mm od brzegu
lub 1,5 Mm od statku

2000

10.000,00

50.000,00

2005

34.000,00

50.000,00

2005

34.000,00

50.000,00

2005

34.000,00

50.000,00

2005

34.000,00

50.000,00

2005

34.000,00

50.000,00

2005

34.000,00

50.000,00

R 10
4

Łódź ratownicza
R 11

5

Łódź ratownicza

6

Laminat+tkanina

6

Laminat+tkanina

6

Laminat+tkanina

6

Laminat+tkanina

6

Laminat+tkanina

6

Laminat+tkanina

Krajowa do 20 Mm od brzegu

R 21
6

Łódź ratownicza

Krajowa do 20 Mm od brzegu

R 22
7

Łódź ratownicza

Krajowa do 20 Mm od brzegu

R 23
8

Łódź ratownicza

Krajowa do 20 Mm od brzegu

R 24
9

Łódź ratownicza

Krajowa do 20 Mm od brzegu

R 25
10

Łódź ratownicza
R 26

Krajowa do 20 Mm od brzegu

11

Łódź ratownicza

6

Laminat+tkanina

6

Laminat+tkanina

Lc – 9

Laminat+tkanina

Silnik przyczepny 2 szt. x 50 kW

Radiotelefon szt.1, ploter
nawigacyjny iGPS

2/6

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

50.000,00

2005

34.000,00

50.000,00

2007

160.000,00

110.000,00

2008

101.491,00

50.000,00

R 27
12

Łódź ratownicza

Krajowa do 20 Mm od brzegu

R 28
13

Łódź ratownicza
R 30

14

Łódź ratownicza

Bc -3,18
6

Laminat+tkanina

R 20
15

Łódź ratownicza

Łódź ratownicza

Łódź ratownicza
R3

3

3

Krajowa

Krajowa do 20 Mm lub 6 Mm
od statku

Laminat

Silnik spalinowy o napędzie
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

50.000,00

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

50.000,00

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

50.000,00

871.491,00

910.000,00

R2
17

Zintegrowany zestaw
wodoszczelny SIM VHF
– 2 szt.
Silnik przyczepny 2 szt. x 58,8 kW Radiostacje VHF
przenośna szt. 1,
stacjonarna szt. 1 ploter
nawigacyjny iGPS

6,75

R1
16

Silnik przyczepny 2 szt. x 275 KM

Razem:

Załącznik nr 4 do SIWZ
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW I PRZEPROWADZANIA
AKCJI RATOWNICZYCH ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA STATKACH I BRZEGOWYCH
STACJACH RATOWNICZYCH SŁUŻBY SAR

L/p
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nr inwentarzowy

Wartość
ubezpieczenia
w USD

2

3

4

Przenośny agregat zasilający hydrauliczny typ LPP 50
KW- LAMOR
Agregat 10 kW do zapory
Agregat hydrauliczny 10 kW
Agregat hydrauliczny 10 kW
Agregat hydrauliczny 10 kW
Agregat hydrauliczny WEBER V 400
Agregat hydrauliczny WEBER V 400
Pompa hydrauliczna do olejów i chemikaliów typ
DEPA/ELKO + węże transportowe 2 typ APOLLO 10 szt.
Pompa wyładowawcza olejów i chemikaliów MARFLEX
MSP-1250-63 LM + węże transportowe 6 typ FIAT
ARMTEX 10 szt.
Pompa wodna "Comet"
OVERPACK
OVERPACK
OVERPACK
OVERPACK
OVERPACK
OVERPACK
OVERPACK
Echosonda LMS
Echosonda LMS
Urządzenie do dyspergowania zanieczyszczeń
Zapora SEPACK 80 z Łodzią
Zapora SEAPACK 80 z Łodzią
Zbieracz oleju SEASKIMMER 50 z zasilaczem
Zbieracz oleju KOMARA 12K MK 2 z cz. zamiennymi
Zbieracz oleju KOMAR 12K MK 2 z częściami zamiennymi
Zapora TRELLBOM dł. 800 mb
Zbieracz oleju KOMARA 12K
Zbieracz oleju SEASKIMMER 50

34800-0087

7.500,00

34800-0107
34800-0109
34800-0110
34800-0111
34800-0116
34800-0117
44100-0307

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
4.500,00

44100-0308

9.500,00

44100-0457
60400-0693
60400-0694
60400-0695
60400-0696
60400-0697
60400-0698
60400-0699
62200-0597
62600-0598
65800-0653
77200-0159
77200-0163
77200-0160
77200-0161
77200-0162
77200-0175
77200-0179
77200-0180

8.700,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
700,00
700,00
5.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Nazwa

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Zbieracz oleju KOMARA 12K
Zwijadło z napędem hydraulicznym do zapory olejowej
Zwijadło z napędem hydraulicznym do zapory olejowej
Zapora EXPANDI 4300
Zapora EXPANDI 4300
Zwijadło
Zwijadło
Zwijadło Roto-Pac
Zapora EXPANDI 4300
Zapora EXPANDI 4300
Zapora EXPANDI 4300
Zapora EXPANDI 4300
Zbieracz oleju WALOSEP W-2
Zbieracz oleju WALOSEP W-2
Zestaw holowniczy do zapór przeciwolejowych
Zwijarka zapory RO-CLEAN RB 1500
Zapora RO-CLEAN DESMI LD 1500
Zapora Ro-Bomm1500
Zapora Ro-Bomm1500
Zapora Ro-Bomm1500
Zapora Ro-Bomm1500
Zapora Ro-Bomm1500
Zapora Ro-Bomm1500
Zapora Ro-Bomm1500
Zbieracz Desmi Terminator
Zbieracz Desmi Terminator
Zbieracz Ro-Mop
Zbieracz Ro-Mop
Zbieracz Ro-Mop
Zbieracz Ro-Mop
Zbieracz Ro-Mop
Zwijadło hydrauliczne do zapor
Scan Trawl System A (skrzydła 2x20 m)
Scan Trawl System A (skrzydła 2x20 m)
Mini Scan Trawl System (skrz. 2x5 m)
Mini Scan Trawl System (skrz. 2x5 m)
Mini Scan Trawl System (skrz. 2x5 m)
Mini Scan Trawl System (skrz. 2x5 m)
Mini Scan Trawl System (skrz. 2x5 m)
Zapora Troilboom GP 900
Zapora Troilboom GP 900
Zapora Troilboom GP 900
Zapora Troilboom GP 900
Zapora Troilboom GP 900
Półzapora Ro-Boom
Zbieracz Ro-Mop
Zbieracz Ro-Mop
Zbieracz Ro-Mop
Mini Scan Trawl
Mini Scan Trawl
Mini Scan Trawl
Zapora Troilboom

77200-0182
77200-0190
77200-0191
77200-0204
77200-0205
77200-0206
77200-0207
77200-0274
77200-0275
77200-0276
77200-0277
77200-0278
77200-0208
77200-0209
77200-0319
77200-0320
77200-0321
77200-0332
77200-0333
77200-0334
77200-0335
77200-0336
77200-0337
77200-0338
77200-0339
77200-0340
77200-0341
77200-0342
77200-0343
77200-0344
77200-0345
77200-0183
77200-0357
77200-0358
77200-0359
77200-0360
77200-0361
77200-0362
77200-0363
77200-0365
77200-0366
77200-0367
77200-0368
77200-0369
77200-0396
77200-0397
77200-0398
77200-0399
77200-0414
77200-0415
77200-0416
77200-0417

1.000,00
3.000,00
4.000,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
2.500,00
2.500,00
3.000,00
10.000,00
60.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
31.000,00
31.000,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Zapora Troilboom
Zapora Troilboom
Zbiornik na mazut
Zbiornik pływający
Zbiornik pływający
Zbiornik pływający
Zbiornik pływający
Zbiornik przenośny (oj. 5 m³)
Zbiornik przenośny (oj. 5 m³)
Zbiornik przenośny (oj. 5 m³)
Zbiornik przenośny (oj. 5 m³)
Zbiornik przenośny (oj. 5 m³)
Zbiornik przenośny (oj. 5 m³)
Zbiornik przenośny (oj. 5 m³)
Zbiornik przenośny (oj. 5 m³)
Zbiornik przenośny (oj. 5 m³)
Zbiornik przenośny (oj. 5 m³)
Zbiornik pływający
Zbiornik przenośny (pojl 5 m ³)
Zbiornik przenośny (pojl 5 m ³)
Zbiornik przenośny (pojl 5 m ³)
Zbiornik przenośny (pojl 5 m ³)
Zbiornik przenośny (pojl 5 m ³)
Zbiornik przenośny (pojl 5 m ³)
Zbiornik przenośny (pojl 5 m ³)
Zbiornik przenośny (pojl 5 m ³)
Zbiornik przenośny (pojl 5 m ³)
Zbiornik przenośny (pojl 5 m ³)
Zbiornik pływający Ro-Tank (poj. 50 m ³)
Zbiornik pływający Ro-Tank (poj. 50 m ³)
Zbiornik pływający Ro-Tank (poj. 10 m³)
Zbiornik pływający Ro-Tank (poj. 10 m³)
Zwijadło z wężem do agregatu hydraulicznego
Zwijadło z wężem do agregatu hydraulicznego
Głowica zbierająca
Agregat hydrauliczny
Zapory przeciwolejowe FLEXI
Przenośne urządzenie do zbierania zanieczyszczeń
olejowych
Przenośne urządzenie do spopielania odpadów
Pompa wodna WMP20X
Zestaw pompowy
Agregat hydrauliczny
Zapora przeciwolejowa
Zbieracz oleju
Zbiornik pływający
Pneumatyczny namiot ratowniczy
Pneumatyczny namiot ratowniczy

Razem wartość ubezpieczenia:

77200-0418
77200-0419
77800-0263
77800-0328
77800-0329
77800-0330
77800-0331
77800-0346
77800-0347
77800-0348
77800-0349
77800-0350
77800-0351
77800-0352
77800-0353
77800-0354
77800-0355
77800-0364
77800-0400
77800-0401
77800-0402
77800-0403
77800-0404
77800-0405
77800-0406
77800-0407
77800-0408
77800-0409
77800-0410
77800-0411
77800-0412
77800-0413
80800-0295
80800-0296
77800-0462
34800-0118
77200-0463
77200-0465
80800-0313
44100-0886
44900-0825
34800 - 0118
77200-0492
77200-0493
77200-0494
80200-0493
80200-0494

10.000,00
10.000,00
900,00
10.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
35.000,00
35.000,00
10.000,00
10.000,00
2.500,00
2.500,00
13.000,00
30.000,00
23.000,00
38.000,00
16.500,00
651,00
324,00
27 555,00
86 489,00
50 795,00
21 170,00
7 055,00
7 055,00
2 045 794,00

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia dot. zadania nr 1
Oświadczenie Zamawiającego w zakresie kart bezpieczeństwa i świadectw klasy
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie
usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, w
podziale na zadania, znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15

12.01.2015

Oświadczenie

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oświadcza, iż wszystkie statki
ratownicze, statki do zwalczania rozlewów oraz łodzie ratownicze posiadają
aktualną kartę bezpieczeństwa oraz aktualne świadectwo klasy.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Szkodowość dot. zadania nr 1
19.01.2015

MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA (Służba SAR)
SZKODOWOŚĆ (od 01.01.2005 do 19.01.2015 r.)

1. Ubezpieczenia morskie:
a) Ryzyka morskie
Rok polisowy:
2005 szkód: 1
2006 szkód: 1
2007 szkód: 2
2008 szkód: 4

wypłacono łącznie: 9.212,00 PLN (OC)
wypłacono łącznie: 14.305,00 PLN
wypłacono łącznie: 26.150,00 PLN
wypłacono łącznie: 11.125,00 PLN
610,00 EURO (OC)
2009 szkód: 4
wypłacono łącznie: 18.997,79 PLN
2010 szkód: 2
wypłacono łącznie: 6.417,23 PLN (OC)
2011 brak casco, brak szkód zgłoszonych do Ubezpieczyciela,
naprawy ze środków własnych –
10 966,00 PLN
2012 szkód: 1
wypłacono łącznie: 514.449,58 PLN
2013 szkód: 3
wypłacono łącznie: 39.036,65 PLN
2014 szkód: 3
wypłacono łącznie: 48.673,44 PLN
1 w trakcie realizacji: szkoda z casco na
SAR3000 – dostanie się wody do silnika
prędkości maksymalnej – ok. 895 990,00 PLN
b) Aparatura i sprzęt
Rok polisowy:
2005 szkód: 1
wypłacono łącznie: 5.600,00 PLN
2007 szkód: 2
wypłacono łącznie: 10.327,00 PLN
2008 szkód: 1
wypłacono łącznie: 9.787,00 PLN
2009 szkód: 1
wypłacono łącznie: 1.804,96 PLN
2010 szkód: 1
wypłacono łącznie: 15.143,72 PLN
2011 brak casco, brak szkód zgłoszonych do Ubezpieczyciela,
naprawy ze środków własnych – 52 859,00 PLN
2012 brak szkód
2013 brak szkód
2014 brak szkód
2. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków:
Rok polisowy:
2005 wypadki: 3
2006 wypadki: 2
2007 wypadki: 3

wypłacono łącznie: 21.206,00 PLN
wypłacono łącznie: 19.475,00 PLN
wypłacono łącznie: 16.050,00 PLN

2008 wypadek: 2
2009 wypadki: 4
2010 wypadki: 2
2011 wypadki: 4
2012 wypadki: 2
2013 wypadki: 3
2014 brak szkód

wypłacono łącznie: 2.500,00 PLN
wypłacono łącznie: 8.940,00 PLN
wypłacono łącznie: 10 490,00 PLN
wypłacono łącznie : 15.265,00 PLN
1 odmowa wypłaty odszkodowania
wypłacono:
16 100,00 PLN
wypłacono łącznie: 11 350,00 PLN

3. Ubezpieczenie rzeczy osobistych
2009 szkoda 1
2012 szkoda 1

wypłacono łącznie: 903,80 PLN
wypłacono łącznie: 399,75 PL

Załącznik nr 7 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy dot. zadania nr 1
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie
usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, w
podziale na zadania, znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15
12.01.2015

§1
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi
ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, w podziale
na zadania, znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15,przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści, na podstawie której
Wykonawca zapewni ochronę ubezpieczeniową w zakresie zadania 1 „ Ubezpieczenie
morskie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa” :
1.0 UBEZPIECZENIE CASCO STATKÓW RATOWNICZYCH I STATKÓW DO
ZWALCZANIA ROZLEWÓW WRAZ Z WYPOSAŻENIEM (ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Przedmiotowe ubezpieczenie zawarte jest na podstawie angielskich warunków ubezpieczenia
statków na czas „Institute Time Clauses-Hulls” z 1/11/95 z rozszerzeniem odpowiedzialności
przy szkodach kolizyjnych do 4/4 sumy ubezpieczenia (klauzula 8 – Collision Liability) oraz
rozszerzeniem kl. 1.1. o prawo holowania przez ubezpieczone jednostki obiektów
pływających oraz udzielania im asysty również w sytuacjach zastrzeżonych 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 Londyńskich:
1. Electronic Date Recognition Endorsement-C
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 JH2010/0009
1.1. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia są wymienione w załączniku nr 1 i znajdujące się w posiadaniu
Zamawiającego, na podstawie tytułu prawnego: statki ratownicze i statki do zwalczania
rozlewów wraz z wyposażeniem.
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 szczególności:
1) powstanie straty całkowitej lub szkody częściowej w ubezpieczonych statkach
ratowniczych i statkach do zwalczania rozlewów w wyniku działania siły wyższej,
sztormu, ognia, kradzieży, wojny, strajku lub piractwa, kolizji transportowych z

innymi jednostkami pływającymi, innymi obiektami stałymi, pływającymi i
samolotami, wypadku podczas przeładunku, w czasie składowania na lądzie lub na
statku w czasie jego postoju, wejścia na mieliznę, otarcia o grunt, wybuchu kotłów,
urwania wału lub wady materiału w maszynie, kadłubie, błędu lub zaniedbania
kapitana, załogi lub pilotów, awarii wspólnej.
2) powstanie straty całkowitej lub szkody częściowej 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, powstałych w czasie wykonywania zadań poszukiwania i
ratowania życia na morzu, zadań w zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na
morzu oraz innych zadań związanych z bezpieczeństwem morskim.
1.3. Ustalenia dodatkowe:
a) ubezpieczenie obejmuje jednostki przy następującym zakresie pływania:
Morze Bałtyckie do 8° długości geograficznej wschodniej zgodnie z zakresem
pływania określonym w dokumentach jednostki pływającej,
b) franszyza redukcyjna przy wypłacie odszkodowania dla statków wymienionych
w zał. nr 1 wynosi:
1) dla statków m/s „Kapitan Poinc” oraz typu SAR 3000 2) dla pozostałych statków ratowniczych
-

……. USD
……. USD

c) franszyza ma zastosowanie dla każdego statku i każdego wypadku oddzielnie za
wyjątkiem:
- strat całkowitych, rzeczywistych i konstruktywnych,
- oględzin dna po wejściu statku na mieliznę,
- kosztów poniesionych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
(Sue and Labour) w przypadku straty całkowitej statku,
- szkód kolizyjnych doznanych i wyrządzonych na skutek zderzenia z innymi
statkami,
- szkód kolizyjnych doznanych i wyrządzonych na skutek zderzenia z innymi
obiektami stałymi lub innymi obiektami pływającymi,
- kosztów leczenia i repatriacji członków załóg.
W przypadku wyżej wymienionych szkód/kosztów należne odszkodowanie będzie wypłacane
w pełnej wysokości tj. bez potrącania uzgodnionej franszyzy redukcyjnej.
1.4. Sumą ubezpieczenia dla danego statku jest jej wartość w dolarach USA, zadeklarowana
przez Zamawiającego do ubezpieczenia w kolumnie 12 załącznika nr 1.
1.0.A. UBEZPIECZENIE ŁODZI RATOWNICZYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM (zał. nr 2),
SPRZĘTU DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW I PRZEPROWADZANIA AKCJI
RATOWNICZYCH ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA STATKACH, BRZEGOWYCH
STACJACH RATOWNICZYCH (zał. nr 3) ORAZ POJAZDU PODWODNEGO WRAZ
Z OPRZYRZĄDOWANIEM nr inwentarzowy 49300-0316 (zał. nr 1 pozycja nr 13).

1. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia są znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego, na
podstawie tytułu prawnego:

1). łodzie ratownicze brzegowych stacji ratowniczych wraz z wyposażeniem (zał. nr 2)
2). sprzęt do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych znajdujący się
na statkach oraz Brzegowych Stacjach Ratowniczych (zał. nr 3)
3). pojazd podwodny z oprzyrządowaniem nr inwentarzowy 49300-0316 (zał. nr 1 poz.
nr 13)
2. Ubezpieczone ryzyka:
1). łodzi ratowniczych z wyposażeniem:
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 składowania na lądzie w zakresie ryzyk wymienionych w Institute Time
Clauses Hulls 1/11/95 wraz ze zmianami wspomnianymi w ust. 1.0, a w szczególności
powstanie straty całkowitej lub szkody częściowej spowodowanej przez ogień, sztorm,
siłę wyższą, przypadkowe uszkodzenie/zniszczenie w wyniku kolizji z innym statkiem
lub kontakt z innymi przedmiotami ruchomymi i stałymi, wejście na mieliznę, otarcie
o grunt, błąd lub zaniedbania kapitana lub załogi, kradzież z włamaniem lub rabunek.
2). sprzętu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych znajdującego
się na statkach i brzegowych stacjach ratowniczych oraz pojazdu podwodnego wraz z
oprzyrządowaniem jako:
a) Powstanie straty całkowitej lub szkody częściowej w ubezpieczonych urządzeniach
lub sprzęcie spowodowane przez ogień, sztorm, siłę wyższą, kolizję lub wypadek
środka transportu, stratę całkowitą środka transportu w czasie transportu morskiego
lub lądowego
b) Powstanie straty całkowitej lub szkody częściowej spowodowane przez ogień, sztorm,
siłę wyższą, przypadkowe uszkodzenie/zniszczenie w wyniku kolizji ze środkiem
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 całkowitej lub szkody częściowej urządzeń lub sprzętu powstałe
podczas ich załadunku i wyładunku na lub ze środka transportu, w tym również przy
opuszczaniu do wody i wyciąganiu z niej pod warunkiem, że operacje te wykonywane
były zgodnie z zasadą należytej staranności.
d) W czasie składowania na lądzie lub na statku w czasie jego postoju:
- Ogólne warunki ubezpieczenia od kradzieży i rabunku mienia
- Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
3. Z ubezpieczenia wyłącza się:
a. Szkody spowodowane przez osoby skierowane do pracy przez
Zamawiającego, a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji do obsługi
ubezpieczonych urządzeń oraz sprzętu i nie gwarantujące prawidłowej ich
eksploatacji,
b. Szkody wynikłe z normalnego zużycia,
c. Wadę ukrytą,
d. Szkody spowodowane przez wadę konstrukcyjną, które wykryte zostały w
okresie gwarancyjnym/rękojmi, (*)
e. Kradzież zwykłą lub zaginięcie w niewiadomych okolicznościach,
4. W przypadku konstruktywnej straty całkowitej, z wypłaconego odszkodowania
potrąca się ustaloną wartość urządzenia lub sprzętu w stanie uszkodzonym i/lub
wartość odzyskanej części urządzenia lub sprzętu, jeżeli część ta ma jeszcze wartość

użytkową dla celów do jakich była przeznaczona. Odszkodowanie za stratę całkowitą
konstruktywną płatne jest tylko w takim przypadku, gdy uzasadnione koszty
ratownictwa, naprawienia uszkodzenia i/lub przywrócenia do stanu poprzedniego
przekraczają sumę ubezpieczenia.
5. Franszyza redukcyjna przy wypłacie odszkodowania wynosi:
a. dla łodzi ratowniczych wymienionych w zał. nr 2
- ……. USD
b. dla sprzętu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych
znajdujących się w Brzegowych Stacjach Ratowniczych (zał. 3) oraz pojazdu
podwodnego (zał. 1 poz. Nr 13)
- …….. USD
6. Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla każdej łodzi ratowniczej i każdego
wypadku oddzielnie za wyjątkiem:
- strat całkowitych, rzeczywistych i konstruktywnych,
- kosztów poniesionych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
(Sue and Labour) w przypadku straty całkowitej łodzi ratowniczych,
- szkód kolizyjnych doznanych i wyrządzonych na skutek zderzenia z innymi
obiektami stałymi lub innymi obiektami pływającymi,
- kosztów leczenia członków załóg
W przypadku wyżej wymienionych szkód/kosztów należne odszkodowanie będzie wypłacane
w pełnej wysokości tj. bez potrącania uzgodnionej franszyzy redukcyjnej.
7. Sumą ubezpieczenia dla pojazdu podwodnego, łodzi ratowniczych oraz sprzętu do
zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych jest jej wartość w dolarach
USA, zadeklarowana przez Zamawiającego do ubezpieczenia w ust. 1.0.A (zał. nr 1
pozycja nr 13, zał. nr 2, zał. nr 3).
(*) Wada konstrukcyjna obiektu to wada obiektu powstała na skutek błędu konstrukcyjnego
popełnionego w trakcie projektowania tego obiektu, a jej istnienie może spowodować
powstanie uszkodzenia lub zwiększyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia.
2.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU EKSPLOATACJI
STATKÓW RATOWNICZYCH, STATKÓW DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW I ŁODZI
RATOWNICZYCH.

Przedmiotowe ubezpieczenie zawarte jest na podstawie angielskich warunków „Institute
Protection and Indemnity Clauses Hulls – Time” z 20/07/87 (CL 344) z rozszerzeniem o
odpowiedzialność kolizyjną zgodnie z klauzulą 8 i 9 Institute Time Clauses – Hulls” z dnia
01/11/95 z rozszerzeniem odpowiedzialności kolizyjnej do 4/4.
2.1. Ubezpieczenie zawiera:
- straty finansowe z tytułu odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego jako armatora wobec
osób trzecich z tytułu eksploatacji statków ratowniczych, statków do zwalczania rozlewów
(zgodnie z zał. nr 1 - wykaz statków), łodzi ratowniczych (zgodnie z zał. nr 2 - wykaz łodzi),
ich transportu, wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu, zadań w
zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu i innych zadań związanych z
bezpieczeństwem morskim,

- koszty leczenia za granicą w nagłych wypadkach i repatriacji członków załóg wyżej
wymienionych jednostek pływających z zagranicy w związku z nagłymi wypadkami.
– zniesiona franszyza redukcyjna przy wypłacie odszkodowania dla jednostek wymienionych
w zał. 1 (wykaz statków) i zał. 2 (wykaz łodzi) do umowy.
2.2. Ubezpieczone ryzyka:
Straty finansowe i koszty, do pokrycia których Zamawiający może być zobowiązany w
myśl postanowień prawnych wobec osób trzecich zaistniałych w związku z zadaniami
wymienionymi w pkt 2.1
2.3. Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się odpowiedzialność za szkody
wyrządzone środowisku naturalnemu, poprzez skreślenie klauzuli 1.3.10 warunków
Institute Protection and Indemnity Clausem Hulls –Time 20/07/87 (CL 344) oraz zgodnie
z warunkami Pollution Endorsement 1/5/71, w odniesieniu do jednostek pływających z
wyjątkiem jednostki „Kapitan Poinc”
2.4. Dla jednostki „Kapitan Poinc” włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej ryzyka
szkód spowodowanych zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi wg postanowień
Międzynarodowej Konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane
zanieczyszczeniami olejami bunkrowymi z 2001 roku na warunkach zgodnie z tą
Konwencją.
2.5. Do niniejszego ubezpieczenia włącza się postanowienia:
1. Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and
Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03 (CL. 370)
2. Electronic Date Recognition Endoresment-C
3. Sanction Limitation and Exclusion Clause JH2010/009
4. Institute Cyber Attack Exclusion clause 10.11.03 (klauzula 380).
2.6. Limit odpowiedzialności cywilnej do jednostek pływających zgodnie z załącznikiem 1
i załącznikiem nr 2, w odniesieniu do każdego wypadku lub serii wypadków
wynikających z jednego zdarzenia.
2.7. Limit Odpowiedzialności cywilnej dla statku m/s „Kapitan Poinc” zawiera limit za
szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi.
3. UBEZPIECZENIE RZECZY OSOBISTYCH ZAŁÓG STATKÓW RATOWNICZYCH,
STATKÓW DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW ORAZ ŁODZI RATOWNICZYCH.

3.1. Przedmiotem ubezpieczenia są rzeczy osobiste przeznaczone do użytku własnego oraz
wykonywania zawodu przez:
a) członków załóg zatrudnionych na statkach ratowniczych i statkach do
zwalczania rozlewów,
b) ratowników Brzegowych Stacji Ratowniczych, ratowników ochotników,
c) praktykantów i kierowników praktyk zawodowych i średnich szkół morskich
oraz wyższych uczelni na czas odbywania praktyki na statkach.
d) innych osób delegowanych do pracy na statkach w okresie zamustrowania, pod
warunkiem dokonania wpisu w dzienniku okrętowym potwierdzającego fakt
ich pobytu na statku,
e) ubezpieczeniem rzeczy osobistych obejmuje się 148 członków załóg.

3.2. Ubezpieczone ryzyka:
1) strata całkowita lub uszkodzenie częściowe rzeczy osobistych spowodowane
zdarzeniami, które mogą wydarzyć się:
a) na statku podczas pływania na morzu lub postoju w porcie,
b) na lądzie podczas postoju statku w porcie, na Stacji Ratowniczej,
c) w czasie repatriacji członka załogi z zagranicy do Polski,
d) w czasie pobytu za granicą po wyokrętowaniu za zgodą kapitana statku np. w celu
leczenia,
e) w drodze z domu do pracy i z pracy do domu
2) ubezpieczenie niniejsze obejmuje również wypadki spowodowane działaniami
wojennymi, strajkami, rozruchami i zaburzeniami społecznymi, z wyłączeniem
wypadków spowodowanych wojną, w której Polska bierze udział.
3.3. Ograniczenie odpowiedzialności: z ubezpieczenia wyłącza się:
a) straty całkowite lub uszkodzenia częściowe rzeczy osobistych powstałe w czasie lub
miejscu innym niż określone w ust. 3.2
b) kradzież zwykła lub zaginięcie,
c) straty całkowite lub uszkodzenia częściowe walut, papierów wartościowych,
kosztowności, kamieni szlachetnych, dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych, wyrobów
ze złota i innych metali szlachetnych z wyjątkiem obrączek ślubnych,
d) straty całkowite lub uszkodzenia częściowe spowodowane normalnym zużyciem,
e) straty całkowite lub uszkodzenia częściowe spowodowane umyślnie, stanem
nietrzeźwości ubezpieczonego, działaniem narkotyków lub innych środków
odurzających,
f) szkody spowodowane konfiskatą lub zatrzymaniem przez władze celne.
3.4. Suma gwarancyjna na jedną osobę wynosi zł 5.000,3.5. Postępowanie po powstaniu szkody: w razie jakiegokolwiek zdarzenia, które mogłoby
spowodować stratę całkowitą lub uszkodzenie częściowe, Ubezpieczony/Zamawiający
w miarę możliwości powinien podjąć działanie zapobiegające zwiększeniu się tego
uszkodzenia.
1)
Każdy przypadek straty całkowitej lub uszkodzenia częściowego rzeczy osobistych
powinien być niezwłocznie zgłoszony przez ubezpieczonego kapitanowi statku lub
kierownikowi Brzegowej Stacji Ratowniczej i odnotowany w dzienniku okrętowym z
podaniem okoliczności jego powstania, a jeżeli to jest niemożliwe należy wypadek
zgłosić Zamawiającemu niezwłocznie po powrocie do kraju
- Jeżeli szkoda powstała w czasie określonym w ust. 3.2. podpunkt a), b), c), d), e)
Zamawiający zobowiązany jest zgłosić zdarzenie Wykonawcy przedstawiając dokument
potwierdzający zdarzenie (protokół policji, linii lotniczych, itp.).
2)
Przypadek kradzieży z włamaniem należy niezwłocznie zgłosić miejscowym organom
ścigania, a jeżeli zdarzenie ma miejsce na morzu – kapitanowi i przedstawić
Wykonawcy dokument potwierdzający takie zgłoszenie.
3)
Ubezpieczony powinien sporządzić opis wypadku oraz podać spis rzeczy straconych
całkowicie lub uszkodzonych częściowo, z podaniem okresu użytkowania rzeczy oraz
ich wartości z uwzględnieniem procentu zużycia.
4)
Uszkodzona częściowo rzecz lub rzeczy powinny być zachowane w celu umożliwienia
przedstawicielowi Wykonawcy oszacowania uszkodzenia. Jeżeli spełnienie tego

warunku nie jest możliwe z powodu okoliczności, które poszkodowany powinien
uzasadnić, oszacowanie szkody następuje przez komisję powołaną doraźnie przez
kapitana statku.
- Komisja zobowiązana jest sporządzić protokół szkodowy stwierdzający okoliczności
powstania szkody na podstawie zapisu w dzienniku okrętowym i/lub znany jej stan faktyczny
oraz dokonać spisu i wyceny rzeczy straconych lub uszkodzonych wg ustaleń zawartych w
podpunkcie 3).
3.6. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego w
ciągu 30 dni od daty złożenia Wykonawcy prawidłowo uzasadnionego i
udokumentowanego roszczenia po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i
rachunkowym i jego zasadności i wysokości.
Odszkodowanie płatne jest w złotych przy uwzględnieniu cen krajowych obowiązujących
w dniu wypadku po potrąceniu procentu normalnego zużycia od wartości przedmiotu w
stanie nowym.
1) Odszkodowania za uszkodzenia częściowe wypłacane będzie w wysokości równej kosztom
napraw.
- Gdy koszt naprawy jest wyższy od wartości rzeczy w dniu wypadku – rzecz ta będzie
uznana za straconą całkowicie.
2) Odpowiedzialność Wykonawcy za stratę całkowitą lub szkody częściowe wszystkich
rzeczy osobistych ubezpieczonego ograniczona jest z jednego wypadku do wysokości
sumy ubezpieczenia ustalonej w ust. 3.4.
3) Wypłaty odszkodowań Wykonawcy dokonuje na wniosek i za pośrednictwem
Zamawiającego. Płatność odszkodowania może nastąpić bezpośrednio na rzecz
ubezpieczonego w przypadku posiadania przez niego upoważnienia od Zamawiającego do
odbioru wspomnianego odszkodowania.
4) Zamawiający ma obowiązek zabezpieczyć Wykonawcy dowody w celu umożliwienia
wszczęcia postępowania regresowego w stosunku do osób winnych powstania szkody
rzeczy osobistych.
3.7. W przypadkach wyraźnie nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy
zastosowanie mają Ogólne warunki ubezpieczenia od kradzieży i rabunku mienia.
4.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZAŁÓG
STATKÓW RATOWNICZYCH, STATKÓW DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW ORAZ
ŁODZI RATOWNICZYCH

4.1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków:
a) członków załóg statków ratowniczych i statków do zwalczania rozlewów i
innych osób delegowanych do pracy na tych statkach w okresie zamustrowania
oraz w drodze na i ze statku jak również w czasie transportu poszkodowanego
do kraju; jako zamustrowanych rozumie się również pracowników lądowych
delegowanych do pracy, pod warunkiem dokonania wpisu w dzienniku
okrętowym potwierdzającego fakt ich pobytu na statku,
b) ratowników Brzegowych Stacji Ratowniczych, ratowników ochotników
podczas wykonywania zadań ratownictwa życia na morzu, szkoleń oraz w
drodze do i ze Stacji Ratowniczej.
c) praktykantów i kierowników praktyk zawodowych i średnich szkół morskich
oraz wyższych uczelni na czas odbywania praktyki na statkach.

d) w zakresie ryzyk NNW ochroną ubezpieczeniową obejmuje się 148 członków
załóg.
4.2. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
w którego następstwie ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia
ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.
4.3. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zwichnięcie stawu oraz naderwanie lub
przerwanie ścięgien spowodowane nagłym natężeniem sił, a także oparzenia, skutki
działania gazów spalinowych, utonięcia, porażenia słoneczne, zakażenie krwi lub ran,
jeśli nastąpiło to wskutek skaleczenia powstałego w nieszczęśliwym wypadku.
4.4. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się także stany chorobowe, które występują i działają
nagle (zawały, wylewy krwi do mózgu itp.), jeśli te stany wynikły wskutek warunków
pracy, a na ich powstanie wpłynęło nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną.
4.5. Uważa się za nieszczęśliwy wypadek również wypadnięcie jądra miażdżystego
spowodowane nie tylko zdarzeniem określonym w ust. 4.3., lecz także nagłym wysiłkiem
fizycznym lub gwałtownym ruchem.
4.6. Rodzaje i wysokość świadczeń:
1) w razie śmierci – świadczenie jednorazowe w wysokości zł 50.000,- wypłacane osobie
uprawnionej
Przez osobę uprawnioną rozumie się osobę upoważnioną do otrzymania świadczenia
w razie śmierci ubezpieczonego członka załogi, wskazaną przez niego na piśmie. W
przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej, świadczenie przysługuje członkom
rodziny wg następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym
spadkobiercom ustawowym;
2) w razie trwałej utraty zdolności do wykonywania zawodu zł 50.000,3) w razie stałego uszczerbku na zdrowiu – część sumy ubezpieczenia zł 50.000,- równą
procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu ustalonemu przez lekarza zaufania
Wykonawcy lub lekarza orzecznika ZUS;
4) zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy – wypłacany w wysokości zł 45,- za
dzień począwszy od dnia następnego po wypadku, pod warunkiem, że niezdolność do
pracy trwać będzie każdorazowo dłużej niż 4 dni z tym jednak, że odpowiedzialność
Wykonawcy ograniczona jest do świadczenia tylko łącznie za 90 dni niezdolności do
pracy;
5) zwrot 10 % wydatków na naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych
poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem – następuje w oparciu o
dostarczone oryginały rachunków i pod warunkiem, że naprawa/nabycie zlecone
zostały przez lekarza oraz miały miejsce w okresie 2 lat od daty zaistnienia
nieszczęśliwego wypadku.
4.7. W każdym przypadku suma ubezpieczenia 50.000,00 zł - stanowi górną granicę
odpowiedzialności Wykonawcy w odniesieniu do jednego poszkodowanego i jednego
zdarzenia, a sumy ubezpieczenia określone odrębnie dla każdego z tych świadczeń nie
mogą być łączone. W szczególnym przypadku, gdy po wypłacie jednego ze świadczeń, o
których mowa w ust. 4.6.1), 2) i 3), nastąpi zdarzenie związane z innym spośród tych
świadczeń, a suma ubezpieczenia określona dla tego świadczenia będzie niższa od
wcześniej wypłaconego świadczenia lub równa temu świadczeniu, żadne dodatkowe

świadczenie nie przysługuje.
4.8. Świadczenia z tytułu ubezpieczeń wymienionych w ust. 4.6.1), 2) i 3) przysługują, gdy
stwierdzone trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku ujawniły się w okresie 2 lat od
daty zdarzenia.
4.9. W przypadku gdy poszkodowany zmarł z przyczyn nie objętych niniejszym
ubezpieczeniem przed pobraniem należnego mu świadczenia z tytułu następstw
nieszczęśliwych wypadków, świadczenie to wypłaca się osobie uprawnionej, o której
mowa w ust. 4.6.1).
4.10 W przypadkach wyraźnie nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy
zastosowanie mają „Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków”.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Umowę zawiera się na okres od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.
2. Wykonawca wystawi na żądanie Zamawiającego dokumenty ubezpieczeniowe
potwierdzające ochronę ubezpieczeniową na okres trwania umowy.
§3
ZMIANA ZAKRESU UBEZPIECZENIA
1. Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą może zmienić zakres podmiotów i
przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową, w trakcie obowiązywania Umowy, na
podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającego i zmiany te będą obowiązujące od dnia
zgłoszenia.
2. W przypadku jednostek pływających wprowadzonych do eksploatacji w trakcie okresu
ubezpieczenia początkiem okresu ubezpieczenia jest data wprowadzenia tej jednostki do
eksploatacji. W przypadku jednostek pływających wycofanych z eksploatacji – końcem
ubezpieczenia jest data ich wycofania.
3. Wszelkie zmiany dotyczące stanu ilościowego przedmiotów ubezpieczenia wymienionych
w § 1. ust. 1.1. i ust. 1.0A spowodowane zakupem, sprzedażą, kasacją lub wycofaniem z
eksploatacji Zamawiający zgłasza do Wykonawcy nie później niż w ciągu 1 miesiąca od
daty takiej zmiany. W przypadku takich zmian powodujących zmianę wynagrodzenia
wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania stawek nie wyższych od
zastosowanych w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu faktycznie
udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.
4. Zmiana zakresu ubezpieczenia powodującego wzrost kosztów usługi będzie dokonana
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, udzielane będą
w trybie wolnej ręki.
5. W przypadku jednostek pływających wycofanych z eksploatacji – wynagrodzenie

Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt ubezpieczenia wskazanej jednostki w okresie
od jej wycofania z eksploatacji do zakończenia umowy, obliczony proporcjonalnie do
kosztu ubezpieczenia danej jednostki w okresie trwania umowy, zgodnie z zestawieniem
cen ubezpieczenia statków i łodzi stanowiącym zał. do umowy.
§4
KOSZT REALIZACJI UMOWY (SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE)
I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Koszt usługi (składka należna za ubezpieczenie) zgodnie z ofertą i wymogami oraz
zakresem przewidzianym w §1 Umowy za okres od 01.04.2015 r. do 31.03.2016
r. zgodnie
z § 2 Umowy ustalono w wysokości ………… PLN (słownie:
…………… PLN 00/100) w tym stawka podatku VAT: zwolnione od podatku i
obejmuje on wszystkie koszty wchodzące w zakres realizacji Umowy.
Zamawiający zapłaci uzgodnioną kwotę w czterech kwartalnych ratach, przy
czym I ratę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku nie
uiszczenia należności w terminie Wykonawca naliczy odsetki ustawowe.
2. Koszt usługi może być zmieniony w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia
przewidzianego w § 3 Umowy. W przypadku wycofania jednostek pływających z
eksploatacji, wykonawca zobowiązany jest zwrócić zamawiającemu (w terminie
30 dni od daty wycofania z eksploatacji danej jednostki) otrzymane
wynagrodzenie za ubezpieczenia danej jednostki w okresie wyłączonym z
eksploatacji, obliczonym zgodnie z § 3 umowy.
§5
TRYB ZGŁASZANIA I USUWANIA SKUTKÓW SZKÓD
1. Każdy wypadek lub zdarzenie, które może stanowić podstawę roszczenia o
odszkodowanie, winno być niezwłocznie zgłoszone do Wykonawcy, a w razie
wypadku lub zdarzenia mającego miejsce za granicą, gdy nie ma możliwości
powiadomienia bezpośrednio Wykonawcy, do jego zagranicznego
przedstawiciela.
2. Zamawiający zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy udzielić wyjaśnień oraz
niezwłocznie dostarczyć dokumenty i dowody niezbędne do ustalenia przyczyn i
okoliczności wypadku/zdarzenia oraz wysokości roszczenia, a także umożliwić
przeprowadzenie w tym celu niezbędnych dochodzeń.
3. Zamawiający zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zapobieżenia
szkodzie, zmniejszenia jej rozmiarów, a także z należytą starannością
zabezpieczyć roszczenia zwrotne w stosunku do osób trzecich, odpowiedzialnych
za powstanie lub zwiększenie szkody.
4. Jeżeli Zamawiający nie dopełni któregokolwiek z obowiązków określonych w
ww. ust. 1 – 3, a ma to wpływ na ustalenie i na rozmiar szkody, Wykonawca
może zażądać od Zamawiającego dostarczenia odpowiednich dokumentów

dotyczących powstania szkody i odmówić wypłaty odszkodowania w terminie
przewidzianym w § 6, ust. 6. Wykonawca może przesunąć termin wypłaty
odszkodowania o tyle dni, o ile było opóźnione dostarczenie żądanych
dokumentów.
5. W przypadku sporu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą co do zakresu
remontu niezbędnego dla usunięcia stwierdzonych skutków awarii, decydującymi
są wymagania instytucji klasyfikacyjnej (PRS) lub administracji morskiej
niezbędne dla uzyskania klasy lub karty bezpieczeństwa po usunięciu skutków
awarii. Niemniej jednak ich opinia nie musi być rozstrzygająca co do zakresu
polisowego awarii.
6. W razie wyrządzenia szkody osobom trzecim i powstania z tego tytułu
zobowiązań objętych ubezpieczeniem Zamawiający może udzielić Wykonawcy
pełnomocnictw do prowadzenia sprawy.
7. Wykonawca w zakresie ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niniejszej
Umowy może udzielić na wniosek Zamawiającego odpowiednich gwarancji
związanych z roszczeniem osób trzecich.
§6
WYPŁATA ODSZKODOWANIA
1. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie pisemnego odpowiednio
udokumentowanego wniosku złożonego Wykonawcy przez Zamawiającego po
sprawdzeniu przez Wykonawcę zasadności i wysokości roszczenia pod względem
merytorycznym i rachunkowym. Roszczenie musi przekraczać wysokość
uzgodnionej franszyzy by podlegało płatności przez Wykonawcę.
2. Odszkodowania będą wypłacane po potrąceniu franszyzy redukcyjnej
przewidzianej w § 1. Wartość w złotych polskich będzie przeliczona wg kursu
średniego USD zgodnie z Tabelą Kursów NBP obowiązującą w dniu wypłaty
odszkodowania.
3. Wypłata odszkodowania będzie dokonywana w złotych polskich na konto
Zamawiającego lub konto Wykonawcy remontu wskazane przez
Zamawiającego. Roszczenia z tytułu kosztów poniesionych przez
Zamawiającego w walutach obcych będą refundowane w złotych polskich po
przeliczeniu wg kursu średniego waluty zgodnie z Tabelą Kursów NBP
obowiązującą w dniu wypłaty odszkodowania.
4. Wypłata odszkodowania dla osób trzecich w ramach ubezpieczenia
Zamawiającego od Odpowiedzialności Cywilnej następuje na zasadach
ustalonych pomiędzy Wykonawcą, a Poszkodowanym.
5. Wypłata odszkodowania będzie dokonywana w złotych polskich na konto
Zamawiającego lub konto wykonawcy remontu wskazane przez Zamawiającego.
Roszczenia z tytułu kosztów poniesionych przez Zamawiającego w walutach
obcych będą refundowane w złotych polskich po przeliczeniu wg kursu średniego

waluty zgodnie z Tabelą Kursów NBP obowiązującą w dniu wypłaty
odszkodowania.
6. Wypłata odszkodowania w ramach ubezpieczenia Rzeczy osobistych i Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków będzie dokonywana w złotych polskich na konto
Poszkodowanego wskazane przez Zamawiającego. Informacja o wysokości
wypłaconego odszkodowania będzie przekazywana Zamawiającemu. Roszczenia
z tytułu kosztów poniesionych przez Zamawiającego w walutach obcych będą
refundowane w złotych polskich po ich przeliczeniu wg kursu średniego waluty
zgodnie z Tabelą Kursów NBP obowiązującą w dniu wypłaty odszkodowania.
7. Termin wypłaty odszkodowania nie może przekroczyć 30 dni od daty przekazania
Wykonawcy wszystkich dokumentów niezbędnych dla dokonania płatności. Jeżeli
w powyższym terminie nie można wyjaśnić wszystkich okoliczności koniecznych
dla ustalenia zakresu odpowiedzialności polisowej Wykonawcy i/lub wysokości
szkody, Wykonawca wypłaci bezsporną część odszkodowania w ww. terminie.
Pozostała, kwota zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od daty otrzymania
dodatkowych wyjaśnień i informacji koniecznych dla ustalenia zakresu
odpowiedzialności polisowej Wykonawcy i ostatecznej wysokości
odszkodowania.
8. W przypadku nie dotrzymania terminu wypłaty odszkodowania wymienionego w
pkt. 4 Wykonawca zapłaci Poszkodowanemu karę umowną w wysokości 0,01 %
kwoty odszkodowania za każdy dzień zwłoki.
9. W przypadku, gdy Zamawiający lub osoby trzecie otrzymujące odszkodowanie w
ramach ubezpieczenia Zamawiającego od Odpowiedzialności Cywilnej,
ubezpieczenia Rzeczy osobistych i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uzna,
że przyznane odszkodowanie jest niewystarczające, ma prawo odwołać się od
decyzji Wykonawcy. Odpowiedź Wykonawcy powinna być udzielona w terminie
14 dni.
§7
ROSZCZENIA ZWROTNE
1. Jeżeli Zamawiającemu przysługuje roszczenie przeciwko osobie trzeciej lub
członkom załogi odpowiedzialnym za szkodę, roszczenie to przechodzi na
Wykonawcę do wysokości wypłaconego odszkodowania/świadczenia.
2. W przypadku, gdy szkoda powstała z powodu umyślnego działania lub zaniechania
(winy umyślnej) kapitana, członka załogi lub odpowiedzialnych osób trzecich
Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy i
przedstawienia koniecznych dowodów zapewniających Wykonawcy wniesienie
roszczenia zwrotnego do ww. osób z tytułu wyrządzonej szkody do wysokości
wypłaconego odszkodowania.
3. Jeżeli Zamawiający zrzeknie się praw przysługujących do osób trzecich lub
członków załogi z tytułu poniesionych szkód, Wykonawca zwolniony jest od

obowiązku zapłaty odszkodowania w odpowiednim stosunku do wartości
roszczenia.
§8
POSTĘPOWANIE SĄDOWE I ARBITRAŻOWE
1. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego lub arbitrażowego przeciwko
Zamawiającemu, powinien on zawiadomić o tym niezwłocznie Wykonawcę w
celu jego ewentualnego przystąpienia do postępowania. Jeżeli będzie to
konieczne Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedniego pełnomocnictwa,
informacji oraz dostarczy niezbędne dokumenty i dowody oraz zapewni udział
odpowiednich świadków.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Zamawiającego
niezbędnych kosztów sądowych lub arbitrażowych oraz obrony i
rzeczoznawców, w związku ze zgłoszonymi przeciwko niemu przez osoby
trzecie roszczeniami objętymi niniejszą Umową.
Postanowienie to ma zastosowanie również wtedy, gdy nie nastąpi wypłata
odszkodowania.
§9
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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie i w powołanych w niej
warunkach mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego jak również
przepisy Kodeksu Morskiego.
4. Spory pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wynikające z niniejszej Umowy, po
wyczerpaniu możliwości polubownego załatwienia sporu będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby zamawiającego.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach i ze skutkiem określonym w art.
145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wykaz statków (załącznik nr 1)
Wykaz łodzi (załącznik nr 2)
Wykaz sprzętu (załącznik nr 3)
Ogólne warunki ubezpieczenia od kradzieży i rabunku mienia.
Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.
Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
Kserokopie klauzul:

Institute Time Clauses-Hulls” z 01/11/95

Institute Protection and Indemnity Clauses-Hulls-Time” z 20/07/87 (CI 344)

Pollution Endorsement 1/5/71

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 JH2010/0009

Institute cyber Attack Exclusion Clause 10.11.03 (klauzula 380)

Załącznik nr 8 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie
usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, w
podziale na zadania, znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15
Zadanie 2: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa.
------MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
WYDZIAŁ TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

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, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRACODAWCY
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

Gdynia, 14 styczeń 2015 r.

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.
Zamawiający nie prowadzi działalności gospodarczej.
Numer PKD prowadzonej działalności to 5222A - działalność usługowa wspomagająca
transport morski.
1.2. OKRES UBEZPIECZENIA
Umowa ubezpieczenia winna obejmować okres jednego roku tj.: od 22.03.2015 do
21.03.2016
2.0. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY
OSOBOWE I RZECZOWE Z TYTUŁU POSIADANIA MIENIA ORAZ
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LĄDOWO – BIUROWEJ,
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACODAWCY
2.1. Ubezpieczenie winno dotyczyć:
Odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wobec osób
trzecich z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności lądowo – biurowej.
Odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody poniesione przez pracowników
w następstwie wypadków przy pracy.
Działalność lądowo – biurowa obejmuje obsługę administracyjną, finansowo –
księgową, prawną, eksploatacyjną i operacyjną wykonywanych przez Zamawiającego
zadań wymienionych w pkt. 1.1. (podstawa Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowej
organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – Dz.U. z 2012 r. poz.733).
Pod pojęciem obsługi eksploatacyjnej kryje się koordynowanie działań mających na
celu utrzymanie w gotowości technicznej statków, stacji ratowniczych, środków
transportu, środków łączności i sprzętu do zwalczania rozlewów, planowanie i
organizowanie remontów, inwestycji morskich i lądowych.
Obsługa operacyjna obejmuje planowanie i koordynowanie akcji poszukiwawczych,
ratowniczych oraz zwalczania zanieczyszczeń na morzu.
Czynności związane z wykonywaniem zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu
objęte są 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 (ubezpieczenie na sumy stałe):
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. Dla mienia zlokalizowanego w
MSR Trzebież i BSR Świbno przyjmuje się limit odpowiedzialności dla ryzyka
powodzi do kwoty 200.000,00 zł.
Wejście do budynków jest monitorowane, pod nadzorem służby operacyjnej lub straży
portowej pracującej 24h na dobę. W budynku biurowym zainstalowana jest
sygnalizacja przeciwpożarowa.
Konstrukcja stropów jest gestożebrowa.
Zamawiający nie użytkuje obiektów tymczasowych.
W budynkach prowadzone są przeglądy wynikające z przepisów prawa, a wpisy
dokonywane są do książek obiektów budowlanych.
Budynki zgłoszone do ubezpieczenia są dopuszczone do użytkowania.
c. Sprzęt do prowadzenia szkoleń medycznych w MSPiR – zgodnie z załącznikiem nr 4
(suma ubezpieczenia 88 835,48 PLN) 100% ubezpieczenie od kradzieży
z włamaniem i rabunku
Po zakończonym szkoleniu sprzęt jest zamykany w pomieszczeniach, w których jest
monitoring i dyżur 24h.
2. Środki obrotowe (sumy stałe):
- Magazyn Główny
- Magazyn Sprzętu Nurkowego
- Magazyn Sprzętu Ratowniczego
- Magazyn Odzieży

wartość środków
1 177 096,67 PLN
wartość środków
21 387,17 PLN
wartość środków
54 555,65 PLN
wartość środków
384 252,66 PLN
--------------------------------------------Razem:
1 637 292,15 PLN

W magazynach nie występuje składowanie powyżej 7 m nad poziom posadzki.

3. Mienie pracownicze – zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 1.200,00 PLN od osoby
(pierwsze ryzyko)
4. Gotówka – suma ubezpieczenia 100.000,00 PLN (pierwsze ryzyko)
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;
Sprzęt do prowadzenia szkoleń pierwszej pomocy w stacjach MSPiR powinien być
również ubezpieczony w trakcie transportu.
Ubezpieczone mienie może być w okresie ubezpieczenia przemieszczane pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi i przez cały okres trwania ubezpieczenia podlega
ubezpieczeniu.
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: nie wyższa niż 500,00 zł.
3.5. Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że wśród wskazanych lokalizacji do ubezpieczenia są dwie
znajdujące się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne: MSR Trzebież oraz BSR Świbno. Jednocześnie
informuje, że budynki obu stacji zostały wykonane w technologii uwzględniającej
zagrożenia związane z wodami powodziowymi. W Trzebieży budynek jest postawiony
na fundamentach studniowych bez podpiwniczenia. W Świbnie poziom terenu wokół
budynku kształtuje się na rzędnej 3,10 m npm Kr i znajduje się powyżej zwierciadła
wielkich wód o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%. Budynek również nie jest
podpiwniczony.
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 – 100.000,00 PLN

3. Wartości pieniężne od rabunku w transporcie
Suma ubezpieczenia – 70.000,00 PLN
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 SPRZĘTU 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.
Wykonawca powinien automatycznie objąć ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte (po
zawarciu umowy ubezpieczenia) przedmioty. Zamawiający jednocześnie informuje, że
nie planuje rozszerzenia posiadanej bazy sprzętu elektronicznego, a jedynie zakupy na
bieżące potrzeby.
Przenośny sprzęt elektroniczny powinien być ubezpieczony również podczas
użytkowania go przez Zamawiającego i jego pracowników poza miejscem
ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.3. Suma ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia określona jest
według wartości odtworzeniowej.
sprzęt elektroniczny stacjonarny
Franszyza redukcyjna:
nie wyższa niż 200,00 PLN
Franszyza integralna:
nie wyższa niż 200,00 PLN

sprzęt elektroniczny przenośny
Franszyza redukcyjna:
nie wyższa niż 300,00 PLN
Franszyza integralna:
nie wyższa niż 300,00 PLN

Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca dostarczy OWU.

6.0. KLAUZULE OBLIGATORYJNE I DODATKOWE
6.1. Klauzule obligatoryjne:
Brak akceptacji dla którejkolwiek klauzuli obligatoryjnej spowoduje odrzucenie oferty
dla tej części zamówienia.
1. Klauzula lokalizacji – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje
na wszystkie dowolne lokalizacje na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie
należące do Ubezpieczającego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą lub
w pieczy, a także wszystkie miejsca, gdzie Ubezpieczający prowadzi działalność.
2 . Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego - z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i
ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel
rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody
powstałe w sprzęcie elektronicznym przenośnym użytkowanym do celów służbowych poza

miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem
ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, gdy:
- pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję)
- po zaparkowaniu został prawidłowo zamknięty (na wszystkie zamki i włączony został
sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z
włamaniem i rabunkiem)
- kradzież z włamaniem miała miejsce w godzinach 6.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe nie
ma zastosowania, gdy pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym
garażu)
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz np. w bagażniku.
W przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku stosuje się franszyzę
redukcyjną w wysokości 15 % wartości szkody, jednak nie mniejszą niż ustalona w umowie
ubezpieczenia (polisie) kwota franszyzy redukcyjnej.
3. Klauzula transportowania - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych/szczególnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy
ubezpieczenia - w środkach trwałych, środkach obrotowych oraz sprzęcie elektronicznym
stacjonarnym - zostaje rozszerzona o szkody w wyniku zdarzeń losowych oraz wypadku
środka transportu w czasie przewożenia mienia pomiędzy miejscami ubezpieczenia na
terytorium RP oraz podczas transportu w celu naprawy lub konserwacji oraz podczas
transportu w innych celach na terytorium RP. Ubezpieczenie obejmuje również szkody
powstałe podczas załadunku, rozładunku. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł.
4. Klauzula automatycznego wzrostu sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i
ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel
obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe lub środki
trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek dokonanych inwestycji.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia
ograniczona jest do wysokości 20 % pierwotnej sumy ubezpieczenia. Mienie, którego wartość
przekracza przyjęty w klauzuli limit może być ubezpieczone na zasadach określonych w
OWU. Składka z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia naliczana będzie kwartalnie.
Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić do Ubezpieczyciela nowo nabyte środki trwałe i
opłacić dodatkową składkę w terminie do 14 dni po zakończeniu każdego kwartału okresu
ubezpieczenia. W przypadku nie opłacenia dodatkowej składki w podanym terminie,
odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do sumy i zakresu ubezpieczenia, za które
została opłacona składka.
6.2. Klauzule dodatkowe:
Zamawiający przyzna ofercie punkty za każdą klauzulę dodatkową według poniższej
punktacji. Wykonawca może wybrać dowolną ilość klauzul. Za włączenie do zakresu
ubezpieczenia klauzul dodatkowych maksymalnie można otrzymać 10 pkt. W
przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul dodatkowych, odbiegających od treści
zawartej w SIWZ oraz za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.
1. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza granicami RP (1pkt.)- z
zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia i ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym powstałe
podczas lub w związku z wykonywaniem prac służbowych przez Ubezpieczającego lub jego
pracowników poza miejscem ubezpieczenia, w tym również gdy prace te miały miejsce poza
terenem RP.
2. Klauzula ryzyk nienazwanych (2 pkt.)- z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych/szczególnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody w
mieniu spowodowane przez inne nienazwane ryzyka zewnętrzne niewymienione we wniosku
ubezpieczenia, pod warunkiem, że ryzyka te wystąpiły nagle, niespodziewanie i niezależnie
od woli Ubezpieczonego oraz nie zostały wprost wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej na
podstawie innych zapisów wymaganych warunków ubezpieczenia i OWU Ubezpieczyciela.
3. Klauzula odstąpienia od prawa do regresu wobec pracowników (2 pkt.)- z
zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia i ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia
zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w
przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik, osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma
zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie lub w stanie po spożyciu alkoholu
albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomani.
4. Klauzula włączenia kradzieży zwykłej (2pkt.)- z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i
ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: zakres ochrony
ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia. Dla
potrzeb niniejszych postanowień za kradzież zwykłą rozumie się zabór mienia (bez oznak
włamania) w celu przewłaszczenia. Ubezpieczający jest zobowiązany do zawiadomienia
policji niezwłocznie po odkryciu wystąpienia szkody. Udział własny w każdej szkodzie
wynosi 300,00 zł, za wyjątkiem szkód na mieniu pracowników Ubezpieczonego gdzie udział
własny wynosi 100,00 zł. Maksymalny limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kradzieży zwykłej wynosi 50.000,00 zł.
5. Klauzula przeoczenia (2 pkt.)- z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych/szczególnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: jeżeli Ubezpieczony na skutek błędu lub przeoczenia nie
przekaże Ubezpieczycielowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia,
a działanie to nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, to fakt nie
przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania ani jego
redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych.
6. Klauzula zgłaszania szkód (1pkt.)- z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych/szczególnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: w przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną
ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić szkodę do Ubezpieczyciela
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub
podjęcia o niej wiadomości chyba, że OWU przewidują dłuższy termin na zgłoszenie szkody.

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie
usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, w
podziale na zadania, znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15
14.01.2015

WYKAZ BUDYNKÓW
w których pracują pracownicy MSPiR, sporządzony w związku z ubezpieczeniem
mienia pracowników w 2015 r.

L/P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Rodzaj budynku
Budynek administracyjny MSPiR
Budynek Bazy – Nabrzeże
Norweskie w porcie Gdynia
Brzegowa Stacja Ratownicza
Świbno
Brzegowa Stacja Ratownicza
Sztutowo
Stacja Ratownicza
Górki Zachodnie
Stacja Ratownicza Tolkmicko
Stacja Ratownicza Darłowo
Stacja Ratownicza Trzebież
Stacja Ratownicza Świnoujście
Stacja Ratownictwa Morskiego
Łeba
Stacja Ratownictwa Morskiego
Ustka
Stacja Ratownictwa Morskiego
Dziwnów
Stacja Ratownictwa Morskiego
Kołobrzeg
Stacja Ratownictwa Morskiego
Władysławowo
Stacja Ratownictwa Morskiego
Tolkmicko
Stacja Ratownictwa Morskiego
Hel
Razem:

Adres

Ilość osób

81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10
81-336 Gdynia, ul. Indyjska 1

50
12

80-690 Świbno, ul. Świbnieńska 9 B

1

82-110 Sztutowo, ul. Obozowa 8 A

1

80-642 Gdańsk, ul. Stogi 24

4

82-340 Tolkmicko, ul. Parkowa 1
76-150 Darłowo, ul. Wilków Morskich 23
72-020 Trzebież, ul. Kwiatkowskiego 1
72-600 Świnoujście, ul. Wybrzeże
Władysława IV 1
84-360 Łeba, ul. Kościuszki 1 A

3
6
4
14

76-270 Ustka, ul. Bohaterów Westerplatte 16

13

72-420 Dziwnów, ul. Osiedle Rybackie 16

5

78-100 Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 7

5

84-120 Władysławowo, ul. Hryniewickiego 2

5

82 – 340 Tolkmicko, ul. Port 1 b

3

84 – 150 Hel, ul. Sikorskiego 29

7

5
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Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie
usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, w
podziale na zadania, znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15
14.01.2015

WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI Służby SAR do ubezpieczenia w 2015 roku
Nr
Wartość
Lp Rodzaj budynku inwentarzoAdres
Mat. Ścian i
Klasa
Rok
ubezpieczeni
wy (wg
dachu
budynku budow owa brutto
KRST)
y
1
2
3
4
5
6
7
8
Brzegowa Stacja
10900-0031 8-690 Świbno
Bloczki betonowe
I
2004
749.770,29
ul. Świbnieńska 9 B
cegła silikatowa/
1 Ratownicza
Świbno
blachodachówka
W wartość
budynku wchodzi
ogrodzienie z
bramą wjazdową
Brzegowa Stacja
10900-0037 82-110 Sztutowo
Cegła /dachówka
I
2009
2.261.241,49
ul. Obozowa 8 A
ceramiczna
2 Ratownicza
Sztutowo
W wartość
budynku wchodzi
ogrodzenie z
bramą wjazdową
Stacja
10900-0034 72-600 Świnoujście
Cegła/dachówka
I
2008
4.139.100,02
Ul. Wybrzeże
3 Ratownictwa
Morskiego
Władysława IV 1
Świnoujście
Budynek
10400-0035 72-600 Świnoujście
Cegła/dachówka
I
2008
3.650.721,96
Ul. Wybrzeże
4 Magazynowo
Warsztatowy
Władysława IV 1
Świnoujście
Budynek odpraw
10900-0036 72-600 Świnoujście
Cegła/dachówka
I
2008
510.992,00
granicznych
–
Ul.
Wybrzeże
5
punkt przyjęcia
Władysława IV 1
rozbitków
Świnoujście
Pozycja 3, 4, 5, 7 w wartości budynków wchodzi brama wjazdowa z ogrodzeniem
6

Stacja
Ratownictwa
Morskiego
Darłowo
W wartość
budynku wchodzi
szlaban wjazdowy

10500-0033 76-150 Darłowo
ul. Wilków Morskich
23

Cegła /dachówka
ceramiczna

I

2007

2.220.185,18

Stacja
Ratownictwa
Morskiego Łeba
Stacja
8 Ratownictwa
Morskiego –
Hangar Łeba
Stacja
9 Ratownictwa
Morskiego
Władysławowo
Stacja
10 Ratownictwa
Morskiego
Kołobrzeg
12 Stacja
Ratownictwa
Morskiego
Dziwnów
13 Garaż Dziwnów
7

10900-0039 84-360 Łeba
ul. Kościuszki

Cegła /dachówka
ceramiczna

I

2010

2.345.358,82

13900-0004 84-360 Łeba
ul. Kościuszki 1 A

Cegła /lupki

I

1900

23.640,11

10900-0029 84-120
Władysławowo ul.
Hryniewickiego 2

Pustak/ dachówka
ceramiczna

I

2001

805.801,66

16600-0026 78-100 Kołobrzeg
ul. Warzelnicza 7

Cegła / papa

I

1996

454.824,61

16600-0024 72-420 Dziwnów
ul. Osiedle Rybackie
16

Drewno
/dachówka

II

1995

182.632,88

19900-0025 72-420 Dziwnów
ul. Osiedle Rybackie
16
10900-0038 76-280 Ustka
ul. Bohaterów
Westerplatte 16

Metal /dachówka

I

1995

165.961,66

Pustak ceramiczny
Porother/dachówk
a ceramiczna

I

2009

3.418.611,39

Drewno
/dachówka
Cegła /papa

II

1994

103.337,68

I

1978

5.000,00

Stal /blacha

I

1995

11.737,34

Cegła/papa

I

2.177.399,98

Bloczki wapiennopiaskowe,
cegła/dachówka
ceramiczna
Bloczki wapiennopiaskowe,
blachodachówka

I

I p. lata
30-ste
II i III
p. po
1950 r.
2012

I

2013

3.195.985,22

Bloczki wapiennopiaskowe/papa
bitumiczna

I

2014

1.960.952,86

Stacja Ratownicza
14 Ustka
W wartość
budynku wchodzi
brama wjazdowa z
ogrodzeniem
15 Stacja Ratownicza 16600-0023 72-020 Trzebież
Trzebież
ul. Kwiatkowskiego 1
19500-0008 72-020 Trzebież
16 Budynek
gospodarczy
ul. Kwiatkowskiego 1
Trzebież
19900-0022 72-020 Trzebież
17 Garaż ze slipem
Trzebież
ul. Rybacka 1
10500-0032 81-340 Gdynia
18 Budynek
administracyjny
ul. Hryniewickiego 10
MSPiR Gdynia

19 Stacja
Ratownictwa
Morskiego
Tolkmicko
20 Stacja
Ratownictwa
Morskiego
Hel
21 Stacja Ratownicza
Górki Zachodnie

Razem:

10900 0042

82 – 340 Tolkmicko
ul. Port 1 b

10900 0044

84 – 150 Hel
Ul. Sikorskiego 29,

10900 0046

80 – 642 Gdańsk
Ul. Stogi 24

30.401.149,45

2.017.894,30

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie
usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, w
podziale na zadania, znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15
09.01.2015

Wykaz sprzętu komputerowego do ubezpieczenia w 2015 r.
Sprzęt stacjonarny:
Rok
Nr
Wartość
produkcji inwentarzowy odtworzenia

L/p Opis pozycji
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

2

Drukarka HP Laser Jet 1200
Drukarka BW-printer HP
Drukarka HP LJ 1300
Drukarka HP LJ 1300
Drukarka HP LJ 1300
Drukarka Color HP LJ 5500
Drukarka OKI 3321
Drukarka HP Desk Jet 6940
Drukarka HP Desk Jet 1280 C
Drukarka A-4 laserowa
Drukarka HP Laser Jet
Drukarka DeskJet 6980
Drukarka Laser HP
Drukarka Seiko
Drukarka HP Laser Jet P1006
Urządzenie wielofunkcyjne DCP150
Drukarka HP Laser P1505
Drukarka HP LaserJET Color
CP151n
Urządzenie wielofunkcyjne
MINOLTA
Drukarka HP Laser Jet
Drukarka OKI
Laserowe urządzenie
wielofunkcyjne
Drukarka HP Desk Jet
Drukarka HP Laser Jet
Drukarka HP Color Laser Jet
Drukarka HP
Drukarka laserowa SAMSUNG
SCX-4200
Drukarka laserowa
Drukarka HP Color Laser Jet
Drukarka HP LaserJet P2055dn.
Drukarka HP LaserJet P2055dn.
Drukarka LaserJet Pro
M153dnfMFP
Drukarka HP LaserJet M1522n

3

2002
2003
2003
2003
2003
2003
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008

4

5

49100-0382
49100-0446
49100-0450
49100-0451
49100-0452
49100-0454
49100-0458
49100-0491
49100-0492
49100-0496
49100-0498
49100-0505
49100-0554
49100-0560
49100-0568
49100-0573

1 567,82
3 181,46
3 181,46
3 181,46
3 181,46
32 820,44
2 220,40
475,80
1 073,60
9 150,00
1 598,20
636,84
1 195,00
5 368,00
296,00
199,00

2008 49100-0574
2008 49100-0581

499,00
976,00

2008 49100-0582

1 800,00

2009 49100-0603
2009 49100-0604
2009 49100-0607

1 454,24
1 830,00
2 382,66

2009
2009
2009
2009
2009

49100-0608
49100-0618
49100-0622
49100-0631
49100-0632

445,30
1 455,46
1 647,00
398,94
474,99

2010
2010
2010
2010
2010

49100-0645
49100-0660
49100-0647
49100-0648
49100-0649

1 776,32
1 489,00
1 180,96
1 180,96
920,00

2010 49100-0655

1 277,34

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Drukarka HP LaserJet M1522n
Drukarka HP LaserJet Pro
Drukarka HP LaserJet P2055dn.
Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet
Urządzenie wielofunkcyjne
BROTHER
Urządzenie wielofunkcyjne
BROTHER
Urządzenie wielofunkcyjne
BROTHER
Urządzenie wielofunkcyjne
TOSHIBA
Serwer baz danych
Serwer baz danych
Serwer baz danych
Serwer Web
Serwer Web
Serwer aplikacji
Serwer aplikacji
Serwer aplikacji
Serwer aplikacji
Serwer aplikacji
Zestaw komputerowy
ACCESS ROUTER
PC firewall
PC firewall
SWITCH 3 COM
SWITCH 3 COM
Zestaw komputerowy Inet Serwer
Zestaw komputerowy Lan Serwer
Zestaw komputerowy PLASMA
UPS Corver Partner
Skaner SH 312 D
Monitor Samsung
Monitor morski LCD 17"
Serwer IBM x 226
Monitor Samsung LCD
Monitor Samsung
Monitor Philips LCD
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Komputer HP
Monitor HP LCD 17"
Komputer HP
Komputer HP dx 2300
Komputer HP dx 2300
Komputer HP dx 2300
Komputer HP
Komputer HP
Monitor LCD HP
Monitor LCD HP
Komputer HP

2010
2011
2011
2011

49100-0656
49100-0665
49100-0679
49100-0680

1 277,34
1 131,60
1 077,74
995,11

2011 49100-0684

1 143,90

2011 49100-0689

1 099,00

2011 49100-0690

1 099,00

2011 49100-0691

3 075,00

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

49100-0407
49100-0408
49100-0409
49100-0410
49100-0411
49100-0412
49100-0413
49100-0414
49100-0415
49100-0416
49100-0418
49100-0428
49100-0429
49100-0430
49100-0431
49100-0432
49100-0433
49100-0434
49100-0435
49100-0455
49100-0447
49100-0469
49100-0477
49100-0478
49100-0479
49100-0487
49100-0489
49100-0494
49100-0495
49100-0503
49100-0504
49100-0509
49100-0519
49100-0520
49100-0522
49100-0524
49100-0525
49100-0527
49100-0528
49100-0530

85 993,05
85 993,05
85 993,05
56 667,21
56 667,21
262 389,05
262 389,05
262 389,05
262 389,05
262 389,05
5 953,36
77 173,25
59 533,65
59 533,65
4 409,90
4 409,90
34 344,22
45 674,36
195 322,00
27 673,26
1 588,44
1 040,66
2 806,00
11 476,92
1 561,60
707,60
628,30
16 897,00
16 897,00
2 397,00
678,00
1 732,40
1 786,73
1 786,73
1 786,73
2 830,00
2 830,00
1 000,00
1 000,00
1 719,00

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Komputer HP
Komputer HP dx 2300
Komputer HP dx 2300
Komputer HP dx 2300
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Streamer - do archiwacji
Komputer HP dx 2300
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 20"
Skaner HP ScanJet G3010
Konsola KVM Broadrack
UNICORN 15
Konsola KVM Broadrack
UNICORN 15
Komputer HP
Komputer HP
Komputer HP
Komputer HP
Monitor HP LCD 19"
Monitor HP LCD 19"
Monitor HP LCD 20"
Monitor HP LCD 20"
Zestaw Komputerowy HP monitor
HP 19"
Komputer HP
Serwer systemu
teleinformatycznego
Serwer systemu
teleinformatycznego
Serwer systemu
teleinformatycznego
Komputer prezentacji danych
Komputer -DELL
Komputer -DELL
Komputer -DELL
Komputer -DELL
Komputer -DELL
Komputer -DELL
Komputer GMDSS
Punt dostępowy sieci
bezprzewodowej
3Com Switch 5500
FortiGate FG-60B
Urządzenie archiwizujące DELL
Avocent LCD Rack Console

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

49100-0531
49100-0532
49100-0533
49100-0534
49100-0535
49100-0536
49100-0537
49100-0538
49100-0539
49100-0540
49100-0543
49100-0547
49100-0548
49100-0549
49100-0550
49100-0551
49100-0552
49100-0555
49100-0557

1 719,00
1 719,00
1 719,00
1 719,00
834,00
834,00
834,00
834,00
834,00
5 002,00
1 708,00
975,00
975,00
975,00
975,00
975,00
1 490,84
301,94
3 294,00

2007 49100-0558

3 294,00

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

49100-0562
49100-0563
49100-0564
49100-0565
49100-0566
49100-0567
49100-0577
49100-0578
49100-0579

1 637,00
1 637,00
1 637,00
1 637,00
830,00
830,00
1 610,00
1 610,00
2 757,00

2008 49100-0580
2009 49100-0589

2 757,00
107 991,47

2009 49100-0590

17 303,26

2009 49100-0591

17 303,26

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

49100-0592
49100-0593
49100-0594
49100-0595
49100-0596
49100-0597
49100-0598
49100-0599
49100-0600

8 737,64
9 800,26
9 800,26
6 905,20
3 200,06
3 200,06
3 200,06
3 718,56
3 616,08

2009
2009
2009
2009

49100-0601
49100-0602
49100-0605
49100-0606

15 547,68
5 455,84
14 537,52
7 052,62

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

Komputer HP
Monitor DELL
Monitor DELL
Monitor DELL
Monitor DELL
Komputer HP
Komputer HP
Komputer HP
Komputer HP
Monitor HP LCD
Monitor HP
Monitor HP
Komputer HP
Bezprzewodowy punkt dostępowy
CISCO
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Monitor HPLCD 19"
Monitor HPLCD 19"
Zestaw Komputerowy
Zestaw komputerowy
Monitor
Komputer
Komputer
Komputer
Monitor
Monitor
Monitor DELL LCD 20"
Zestaw komputerowy HP PRO3120
Zestaw komputerowy HP PRO3120
Komputer HP PRO 3120
Komputer HP PRO 3120
Komputer HP PRO 3120
Komputer HP PRO 3120
Komputer HP CQ8100 Elite
Komputer HP CQ8100 Elite
Komputer HP Compaq 6200 MT
Komputer HP ProBook 4530s
Monitor LG Flatron LCD 21"
Komputer HP Compaq Elite 8200
Router Cisco
Router
LAN Switch
Komputer HP Compaq
Monitor ASUS
Komputer HP
Komputer HP
Monitor HP
Drukarka Brother
Drukarka Brother
Komputer HP

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

49100-0609
49100-0610
49100-0611
49100-0612
49100-0613
49100-0614
49100-0615
49100-0616
49100-0624
49100-0630
49100-0634
49100-0726
49100-0728
49100-0729

2 379,00
1 933,58
1 933,58
1 933,58
1 933,58
2 946,30
3 220,00
3 220,00
2 694,98
783,24
755,18
1 328,58
3 007,30
1 084,99

2010
2010
2010
2010
2010
2010
201
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2003
2003
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

49100-0642
49100-0643
49100-0644
49100-0650
49100-0651
49100-0653
49100-0654
49100-0666
49100-0667
49100-0668
49100-0669
49100-0670
49100-0671
49100-0682
49100-0673
49100-0674
49100-0675
49100-0676
49100-0677
49100-0678
49100-0681
49100-0683
49100-0685
49100-0686
49100-0687
49100-0688
49100-0872
62600-0778
62600-0779
49100-0693
49100-0695
49100-0696
49100-0697
49100-0698
49100-0700
49100-0701
49100-0702

2 727,92
2 727,92
2 602,26
768,60
768,60
2 830,39
2 830,39
758,91
1 800,72
1 758,90
1 758,90
528,90
528,90
1 429,26
2 669,10
2 669,10
2 054,10
2 054,10
2 054,10
2 054,10
2 846,22
2 902,80
2 297,97
2 472,19
372,49
2 366,84
922,50
43 085,52
14 425,28
2 190,75
506,76
2 261,91
2 261,97
494,00
801,96
926,19
1 585,00

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

Drukarka HP
Drukarka OKI
Monitor
Urządzenie wielofunkcyjne
BROTHER
Komputer HP
Komputer HP
Monitor HP
Komputer HP
Monitor HP
Urządzenie wielofunkcyjne
Samsung
Urządzenie wielofunkcyjne
Samsung
Urządzenie wielofunkcyjne
Samsung
Drukarka HP
Drukarka Brother
Monitor HP
Monitor HP
Monitor HP
Monitor HP
Monitor HP
Monitor HP
Monitor HP
Monitor HP
Monitor Dell
Monitor Dell
Monitor Dell
Monitor Dell
Monitor Dell
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Router Cisco
Urządzenie wielofunkcyjne OKI
Drukarka Lexmark
Drukarka Lexmark
Bezprzewodowy punkt dostępowy
CISCO

2012
2012
2012
2012

49100-0703
49100-0704
49100-0705
49100-0706

305,05
14 944,50
461,47
843,14

2012
2012
2012
2012
2012
2012

49100-0707
49100-0719
49100-0721
49100-0722
49100-0723
49100-0731

2 484,60
2 999,12
960,38
3 046,51
980,65
1 399,00

2012 49100-0732

1 399,00

2012 49100-0733

1 399,00

2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

1 940,07
482,20
615,00
615,00
615,00
615,00
615,00
615,00
615,00
615,00
1 107,00
1 107,00
1 107,00
1 107,00
1 107,00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
2 808,50
2 808,50
2 808,50
3 690,00
2 460,00
2 829,00
2 829,00
492,00

49100-0724
49100-0822
49100-0741
49100-0742
49100-0743
49100-0744
49100-0745
49100-0746
49100-0747
49100-0748
49100-0749
49100-0750
49100-0751
49100-0752
49100-0753
49100-0754
49100-0755
49100-0756
49100-0757
49100-0758
49100-0759
49100-0760
49100-0761
49100-0762
49100-0763
49100-0764
49100-0765
49100-0766
49100-0767
49100-0768
49100-0769
49100-0779
49100-0780
49100-0781
49100-0782
49100-0789

227 Bezprzewodowy punkt dostępowy
CISCO
228 Drukarka Canon
229 Drukarka Canon
230 Scaner Canon
231 Scaner Canon
232 Router Cisco
233 Serwer
234 Drukarka etykiet DYMO
235 Drukarka etykiet Bixolon
236 Drukarka HP
237 Drukarka HP
238 Monitor Dell
239 Monitor HP
240 Monitor Iiyama
241 Monitor LG Flatron LCD 21"
242 Punkt dostępowy Outdoor
243 Punkt dostępowy Outdoor
244 Przełącznik sieciowy Cisco
245 Drukarka Brother
246 Komputer HP
247 Komputer HP
248 Komputer HP
249 Drukarka HP
250 Przełącznik sieciowy HP
251 Monitor Liyama
252 Monitor Iiyama
253 Monitor Iiyama
254 Monitor Dell
255 Monitor Dell
256 Monitor Dell
257 Monitor Dell
258 Komputer HP
259 Urządzenie wielofunkcyjne Brother
260 Bezprzewodowy punkt dostępowy
CISCO
261 Bezprzewodowy punkt dostępowy
CISCO
262 Router Cisco
263 Przełącznik sieciowy HP

2013 49100-0790
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

492,00

49100-0791
49100-0792
49100-0793
49100-0794
49100-0815
49100-0816
49100-0857
49100-0827
49100-0830
49100-0831
49100-0832
49100-0833
49100-0838
49100-0839
49100-0840
49100-0841
49100-0842
49100-0893
49100-0894
49100-0895
49100-0896
49100-0897
49100-0898
49100-0899
49100-0902
49100-0903
49100-0904
49100-0905
49100-0906
49100-0907
49100-0908
49100-0914
49100-0915

369,00
369,00
492,00
492,00
29 004,63
31 839,78
441,85
1 819,27
1 904,01
1 904,00
1 029,01
637,00
633,45
651,90
616,23
616,23
2 750,28
1 845,00
2 776,11
2 776,11
2 776,11
1 805,64
1 103,31
512,05
637,14
637,14
624,84
624,84
624,84
624,84
2 979,06
1 881,90
979,08

2014 49100-0916

979,08

2014 49100-0917
2014 49100-0919

3 419,40
2 435,40

R a z e m:

3 001 337,02

Sprzęt przenośny:
Rok
Nr
Wartość
produkcji inwentarzowy odtworzeniowa

L/p Opis pozycji
1

2

1
2
3
4

NOTEBOOK
NOTEBOOK
LAPTOP HP
NOTEBOOK

3

2002
2004
2006
2006

4

49100-0386
49100-0456
49100-0473
49100-0490

5

5 487,00
3 665,00
3 260,00
3 489,20

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
LAPTOP
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
Tablet
Razem:

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014

49100-0510
49100-0511
49100-0512
49100-0513
49100-0517
49100-0544
49100-0545
49100-0546
49100-0559
49100-0570
49100-0571
49100-0583
49100-0620
49100-0623
49100-0727
49100-0633
49100-0646
49100-0657
49100-0672
49100-0692
49100-0694
49100-0699
49100-0709
49100-0710
49100-0725
49100-0770
49100-0771
49100-0772
49100-0773
49100-0774
49100-0775
49100-0776
49100-0777
49100-0858
49100-0891
49100-0892
49100-0918
49100-0923

2 160,00
2 950,00
3 416,00
3 416,00
2 952,40
2 758,00
2 758,00
2 759,00
2 647,40
2 258,00
2 258,00
3 684,40
3 065,86
2 372,90
3 536,78
3 189,00
3 446,50
3 411,12
3 381,27
3 490,74
3 052,86
2 505,00
3 293,94
3 293,94
3 134,80
3 382,50
3 382,50
3 382,50
3 382,50
3 444,00
3 444,00
3 444,00
3 444,00
2 595,12
3 410,79
3 410,79
3 734,28
11 150,00
142 700,09

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie
usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, w
podziale na zadania, znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15
09.01.2015

Lista sprzętu do prowadzenia szkoleń medycznych w MSPiR.
Sprzęt o znacznej wartości.
Lp. Sprzęt - model
1

2
3

4

5

6
7
8
9
10
11

Manekin do nauki resuscytacji
dorosły – Laerdal ResusciAnne
Simulator
Manekin do nauki resuscytacji
dorosły - AmbuMan
Manekin do nauki resuscytacji
dziecko – ResusciJunior with
Skillgide
Manekin do nauki resuscytacji
niemowlę – ResusciBaby with
Skillgide
Manekin do ćwiczeń ratownictwa
morskiego i restytucji – Water Rescue
Manekin
System ogrzewania poszkodowanego
dla ratownictwa Geratherm
Szkoleniowy defibrylator ZOLL AED
Plus
Szkoleniowy defibrylator ZOLL AED
Plus
Model głowy
Manekin do nauki resuscytacji i
intubacji
Manekin Randy 9000

Razem:

NR
inwentarzowy
80200-0190

Wartość w
pln
31 958,80

Ilość
sztuk
1

80200-0186

8 283,80

1

8020-0189

4 421,89

1

80200-0188

2 630,32

1

80200-0191

3 000,00

1

80200-0220

8 800,00

1

80200-0180

2 009,40

1

80200-0251

4 451,78

1

80200-0168
80200-0499

3 499,98
10 997,43

1
1

80200-0501

8 782,08

1
88 835,48

Załącznik nr 13 do SIWZ

Szkodowość dot. zadania nr 2
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie
usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, w
podziale na zadania, znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15
19.01.2015

SZKODOWOŚĆ

1. 2004 r.
2. 2008 r.
3. 2009 r.
4. 2009 r.
5.
4.
6.
7.

2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.

8. 2013 r.
9. 2014 r.

- 7.420,83 – kradzież z włamaniem – komputer
- 8.027,02 – uderzenie pioruna
- 1.799,76 - zalanie sprzętu elektronicznego spowodowane
pękniętą rurą
- 3.383,41 – uszkodzenie bramy wjazdowej i ogrodzenia
poprzez uderzenie pojazdu
- 2.220,00 – zalanie spowodowane falą powodziową.
- 583,27 – zalanie spowodowane ulewnym deszczem
– brak
- 5.943,10 – uszkodzenie klimatyzatora, osmalenie ściany
i sufitu
- brak
- 1 w trakcie realizacji – pęknięta szyba w oknie dachowym oraz
uszkodzenie dachu spowodowane silnym wiatrem – ok. 1500 zł.

Zamawiający informuje, że nie posiada szkód zgłoszonych z OC oraz zgłoszonych
roszczeń, które nie zostały uznane.

Załącznik nr 14 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy dot. zadania nr 2
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie
usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, w
podziale na zadania, znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15
14.01.2015

§1
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi
ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, w podziale
na zadania, znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15,przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.) została zawarta umowa przedmiotem, której jest usługa ubezpieczenia
określona w zadaniu nr 2 : Ubezpieczenie 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,
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACODAWCY
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.
Odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody poniesione przez pracowników
w następstwie wypadków przy pracy.
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
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(ubezpieczenie na sumy stałe):
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. Dla mienia
zlokalizowanego w MSR Trzebież i BSR Świbno przyjmuje się limit
odpowiedzialności dla ryzyka powodzi do kwoty 200.000,00 zł.
Wejście do budynków jest monitorowane, pod nadzorem służby operacyjnej lub straży
portowej pracującej 24h na dobę. W budynku biurowym zainstalowana jest
sygnalizacja przeciwpożarowa.
Konstrukcja stropów jest gestożebrowa.
Zamawiający nie użytkuje obiektów tymczasowych.
W budynkach prowadzone są przeglądy wynikające z przepisów prawa, a wpisy
dokonywane są do książek obiektów budowlanych.
Budynki zgłoszone do ubezpieczenia są dopuszczone do użytkowania.
c. Sprzęt do prowadzenia szkoleń medycznych w MSPiR – zgodnie z
załącznikiem nr 4 (suma ubezpieczenia 88 835,48 PLN) 100% ubezpieczenie od
kradzieży z włamaniem i rabunku
Po zakończonym szkoleniu sprzęt jest zamykany w pomieszczeniach, w których jest
monitoring i dyżur 24h.
2. Środki obrotowe (sumy stałe):
- Magazyn Główny
- Magazyn Sprzętu Nurkowego
- Magazyn Sprzętu Ratowniczego
- Magazyn Odzieży

wartość środków
1 177 096,67 PLN
wartość środków
21 387,17 PLN
wartość środków
54 555,65 PLN
wartość środków
384 252,66 PLN
--------------------------------------------Razem:
1 637 292,15 PLN

W magazynach nie występuje składowanie powyżej 7 m nad poziom posadzki.
3. Mienie pracownicze – zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 1.200,00 PLN od osoby
(pierwsze ryzyko)
4. Gotówka – suma ubezpieczenia 100.000,00 PLN (pierwsze ryzyko)
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;
Sprzęt do prowadzenia szkoleń pierwszej pomocy w stacjach MSPiR jest ubezpieczony

w trakcie transportu..
2.3. 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.
2.4. Franszyza redukcyjna: ……. PLN
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 – 100.000,00 PLN
3.Wartości pieniężne od rabunku w transporcie
Suma ubezpieczenia – 70.000,00 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)
4.2. Ubezpieczone ryzyka:
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpieczenia
powstałe 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;
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.
Wykonawca zapewnia automatyczną ochronę ubezpieczeniową dla nowo nabytych
(po zawarciu umowy ubezpieczenia) przedmiotów. Zamawiający nie planuje
rozszerzenia posiadanej bazy sprzętu elektronicznego, a jedynie zakupy na bieżące
potrzeby.
Przenośny sprzęt elektroniczny powinien być ubezpieczony również podczas
użytkowania go przez Zamawiającego i jego pracowników poza miejscem
ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.3. Suma ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia określona jest
według wartości odtworzeniowej.
Sprzęt elektroniczny stacjonarny: franszyza integralna
franszyza redukcyjna
Sprzęt elektroniczny przenośny: franszyza integralna
franszyza redukcyjna
5.0. KLAUZULE OBLIGATORYJNE I DODATKOWE

…….. PLN
……… PLN
……… PLN
…….. PLN

Wykonawca akceptuje wszystkie klauzule obowiązkowe, których treść wskazano w
Wymaganych warunkach ubezpieczenia. Do zakresu ubezpieczenia zostają włączone niżej
wymienione klauzule dodatkowe (zostaną wpisane klauzule zaakceptowane przez
Wykonawcę).

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Umowę zawiera się na okres od 22.03.2015 r. do 21.03.2016 r.
2. Wykonawca wystawi dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzające ochronę
ubezpieczeniową na okres trwania umowy.
§3
ZMIANA ZAKRESU UBEZPIECZENIA
1.
2.

3.
4.

Zamawiający zastrzega, iż przedmiot ubezpieczenia może ulec zmianie zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu.
W przypadku zmniejszenia ilości przedmiotów ubezpieczenia (np. sprzedaż,
likwidacja), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość
ubezpieczenia danego przedmiotu.
W przypadku zwiększenia ilości przedmiotów ubezpieczenia (np. zakup),
Zamawiający udzieli zamówień zgodnie z ustawą Pzp.
Zmiany wskazane w ust. 2 i 3 zostaną wprowadzone na podstawie pisemnego
zgłoszenia Zamawiającego i będą obowiązujące od dnia zgłoszenia.
§4
KOSZT REALIZACJI UMOWY
1. Koszt usługi (składka należna za ubezpieczenie) zgodnie z ofertą i wymogami oraz
zakresem przewidzianym w § 1 Umowy za okres od 22.03.2015 r. do 21.02.2016 r.
zgodnie z § 2 Umowy ustalono w wysokości ………… PLN (słownie: ………PLN ), w
tym stawka podatku VAT: zwolnione z podatku
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
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.
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 z 2013 r. poz.907 ze
zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na tej podstawie.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wykaz budynków, w których pracują pracownicy MSPiR – załącznik nr 1
Wykaz budynków i budowli do ubezpieczenia – załącznik nr 2
Wykaz sprzętu elektronicznego – załącznik nr 3
Wykaz sprzętu do prowadzenia szkoleń medycznych – załącznik nr 4
WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA z 14 stycznia 2015
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Załącznik nr 15 do SIWZ

Oświadczenie
o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
My, niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy 1:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia
i odpowiedzialności cywilnej, w podziale na zadania,
znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15
Oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………
Miejscowość, data

1

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Należy wpisać nazwę i adres wykonawcy składającego ofertę tj. podmiotu udzielającego pełnomocnictwa do
reprezentowania w postępowaniu- „CENTRALI”

Załącznik nr 16 do SIWZ

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
My, niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy 2:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia
i odpowiedzialności cywilnej, w podziale na zadania,
znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15
Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powyższego
postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

……………………
Miejscowość, data

2

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Należy wpisać nazwę i adres podmiotu udzielającego pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu„CENTRALI”

Załącznik nr 17 do SIWZ
Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp
dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907ze zm.).
My, niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy 3:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia
i odpowiedzialności cywilnej, w podziale na zadania,
znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15
1. Oświadczam/y, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) */.4

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

2. Oświadczam/y, że należymy do grupy kapitałowej . Do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), należą niżej wymienione
podmioty */:
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
/ nazwa i adres/

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

*/ niepotrzebne skreślić. Wykonawca, zgodnie ze stanem faktycznym, musi wybrać pkt 1
lub pkt 2
3

Należy wpisać nazwę i adres wykonawcy składającego ofertę tj. podmiotu udzielającego pełnomocnictwa do
reprezentowania w postępowaniu- „CENTRALI”
4
Treść art. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów udostępniono w załączniku nr 19 do SIWZ

Załącznik nr 18 do SIWZ
Formularz ofertowy
Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie
My niżej podpisani (imię i nazwisko):……………………………………………………………..
działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy 5:
…………..……………………..…………………
…………………………………………………………………………………….…………………
……………………………….……………………………………………………………..………
adres strony internetowej Wykonawcy: …………………………………………………………….
powiat: ………………………………………. województwo:………...………………….………..
NIP…………………………………..…….REGON………………………………………………..

składamy ofertę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:
Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenia mienia
i odpowiedzialności cywilnej, w podziale na zadania,
znak postępowania: NZ-ET/II/PN/02/15
Oferujemy, zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wykonanie:
1. Zadania 1: Ubezpieczenie morskie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
za cenę brutto (łączna kwota składki ubezpieczeniowej): ……….……….….. zł
(słownie:……………………………………….) zł, w tym podatek VAT w stawce: zwolnione od
podatku
1.1. Zapewniamy ochronę ubezpieczeniową w okresie od 01.04.2015 do 31.03.2016 r.
1.2.W zakresie ubezpieczenia CASCO w cenie oferty zapewniamy następujące
franszyzy redukcyjne 6:
1.2.1. dla statku m/s Kapitan Poinc i statków typu SAR3000 wymienionych w
poz. 8, 10, 11 i 12 załącznika nr 2 do SIWZ franszyzy redukcyjne w
wysokości …………….. USD,
1.2.2. dla statków ratowniczych typu SAR-1500 i statku CZESŁAW II
wymienionych w poz. 1-7 i 9 załącznika nr 2 do SIWZ franszyzy
redukcyjne w wysokości …………….. USD,
1.2.3. dla łodzi ratowniczych Brzegowych Stacji Ratowniczych wraz z
wyposażeniem wymienionych w poz. 1-17 załącznika nr 3 do SIWZ
franszyzy redukcyjne w wysokości …………. USD,
5

Należy wpisać nazwę i adres wykonawcy składającego ofertę tj. podmiotu udzielającego pełnomocnictwa do
reprezentowania w postępowaniu- „CENTRALI”
6
Zasady określono w pkt. 2.3. oraz pkt. 2.3.A. Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 (załącznik nr 1 do
SIWZ)

1.2.4. dla sprzętu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji
ratowniczych znajdującego się na statkach i Brzegowych Stacjach
Ratowniczych Służby SAR wymienionego w poz. 1-127 załącznika nr
4 do SIWZ oraz dla pojazdu podwodnego wraz z oprzyrządowaniem
wymienionego w poz. 13 załącznika nr 2 do SIWZ franszyzy
redukcyjne w wysokości …….... USD
2. Zadania nr 2: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa za cenę brutto (łączna kwota składki ubezpieczeniowej ) :
…………….….. zł (słownie:…………………) zł, w tym podatek VAT w stawce: zwolnione
od podatku
2.1. Zapewniamy ochronę ubezpieczeniową w okresie od 22.03.2015r. do 21.03.2016 r.
2.2. W cenie oferty zapewniamy:
2.2.1. W zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowychfranszyzę redukcyjną w wysokości 7 …………..…. złotych
2.2.2. W zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 8:
2.2.2.1. Sprzęt stacjonarny: franszyzę integralną w wysokości …… złotych,
franszyzę redukcyjną w wysokości …………….. złotych;
2.2.2.2. Sprzęt przenośny: franszyzę integralną w wysokości …… złotych,
franszyzę redukcyjną w wysokości …………….. złotych;
2.2.3. klauzule obligatoryjne w brzmieniu określonym w pkt. 6.1. ppkt.1- 4 Opisu
przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 - WYMAGANE WARUNKI
UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MORSKIEJ SŁUŻBY
9
POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA ( załącznik nr 8 do SIWZ)

2.2.4. klauzule dodatkowe o następującej treści 10 : ……………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Oświadczamy, że:
3.1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy
się do przestrzegania określonych w niej postanowień i zasad postępowania,
3.2. cena oferty uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające się na wykonanie
Przedmiotu Zamówienia i realizację przyszłego świadczenia umownego,
3.3. zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik/i do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty
zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego,

7

Zasada określona w pkt. 3.4. załącznika nr 8 do SIWZ
Zasady określono w pkt. 5.3. załącznika nr 8 do SIWZ
9
klauzule obligatoryjne przywołane w § 1 ust. 5.0. Istotnych postanowień umowy dot. zadania nr 2 – załącznik
nr 14 do SIWZ.
8

10

Należy wpisać pełne brzmienie oferowanych klauzul dodatkowych. Zasady punktowania klauzul
dodatkowych oraz ich brzmienie określono w pkt. 6.2. załącznika nr 8 do SIWZ. Załącznik nr 8 do SIWZ
w formie edytowalnej udostępniony w pliku do pobrania nr 3.

3.4. Zamówienie wykonamy:
3.4.1. samodzielnie *
3.4.2. przy udziale podwykonawców, którym powierzymy do wykonania następujące
zakresy zamówienia: ( należy wpisać opis zamówienia zleconego podwykonawcom czynności 11 *
………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
4. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
……………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko………………………………………………………………….…
tel…..…………e-mail do korespondencji12: ………………….. fax: do korespondencji ………
5. Zwrotu wadium należy dokonać na:
5.1. rachunek bankowy ( w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej)

nr:

…………………………………………………………………………………..
5.2. nazwa

i adres ( w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub

gwarancji)…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

6. Świadom/i odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny
i faktyczny aktualny na dzień składania ofert oraz że ponosimy pełną odpowiedzialność za treść złożonego
oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm). 13

7. Ofertę składamy na ………… kolejno ponumerowanych stronach.
/ ilość stron/

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych / we właściwym upoważnieniu
lub podpis i stempel

* niepotrzebne skreślić

11

Uwaga: zgodnie z postanowieniami rozdz.VI pkt 1 wykonawca składający ofertę nie może podwykonawcy powierzyć
wykonywania świadczeń pieniężnych na rzecz Zamawiającego z tytułu likwidacji szkód (wypłat należnych odszkodowań).
12

Należy wskazać nr faksu, na który Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, będzie przekazywał
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje.
13

Pouczenie- wyciąg z Kodeksu karnego:
Art. 297. Kodeksu karnego: § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego [..] zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 19 do SIWZ
Art. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Dz.U.2007.50.331 - Ochrona konkurencji i konsumentów.
Wersja 2015.01.18 do ...
Dz.U.2007.50.331
2015.01.18 zm. Dz.U.2014.945 art. 1

USTAWA
z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.)

[…]

a)

b)
c)

d)

a)

b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)
c)

Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, a także:
osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności
publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej,
osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą,
choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w
art. 13,
związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji;
2) związkach przedsiębiorców - rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych organizacji;
3) przedsiębiorcy dominującym - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w
rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą;
3a) osobie zarządzającej - rozumie się przez to kierującego przedsiębiorstwem, w szczególności
osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy;
4) przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich
okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na
walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na
walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie
zysku przez takiego przedsiębiorcę;
5) porozumieniach - rozumie się przez to:
umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między
przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów,
uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich
związki,
uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych;

6) (uchylony);
7) towarach - rozumie się przez to rzeczy, jak również energię, papiery wartościowe i inne prawa
majątkowe, usługi, a także roboty budowlane;
8) cenach - rozumie się przez to ceny, jak również opłaty o charakterze cen, marże handlowe,
prowizje i narzuty do cen;
9) rynku właściwym - rozumie się przez to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie,
cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są
oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do
rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki
konkurencji;
10) pozycji dominującej - rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu
zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania
w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa
się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40 %;
11) konkurentach - rozumie się przez to przedsiębiorców, którzy wprowadzają lub mogą wprowadzać
albo nabywają lub mogą nabywać, w tym samym czasie, towary na rynku właściwym;
12) konsumencie - rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
13) organizacjach konsumenckich - rozumie się przez to niezależne od przedsiębiorców i ich
związków organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona interesów
konsumentów; organizacje konsumenckie mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach
ogólnych, o ile dochód z działalności służy wyłącznie realizacji celów statutowych;
14) grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;
15) (uchylony);
16) przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wydania decyzji Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów;
16a) roku obrotowym - rozumie się przez to rok obrotowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768);
17) tajemnicy przedsiębiorstwa - rozumie się przez to tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503, z późn. zm.);
18) Prezesie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
19) (uchylony);
20) rozporządzeniu nr 1/2003/WE - rozumie się przez to rozporządzenie Rady nr 1/2003/WE z dnia
16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82
Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 1 z 04.01.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08,
t. 02, str. 205);
21) rozporządzeniu nr 139/2004/WE - rozumie się przez to rozporządzenie Rady nr 139/2004/WE z
dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (Dz. Urz. UE L 024 z
29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 03, str. 40);
22) rozporządzeniu nr 2006/2004/WE - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2006/2004/WE z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między
organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony
konsumentów ("Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów") (Dz.
Urz. UE L 364 z 9.12.2004).
[…]

