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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
na ubezpieczenie morskie wedlug wyszczególnionego  

zakresu ubezpieczenia. 
 

Rodzaj zamówienia: usluga 
Wartosc szacunkowa zamówienia: ponizej 133.000,00 EURO 

 
Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówien Publicznych  
( j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 

 
 

Zatwierdzam:  
 

16. 01.2008        DYREKOR 

                               /-/ 
                            Marek Dlugosz 

 
 
 
 
 
 
Ogloszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówien Publicznych 17.01.2008 r. ,  

na stronie internetowej Zamawia jacego http://www.sar.gov.pl w dniu 17.01.2008 r. oraz 

w miejscu publicznie dostepnym na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego w dniu 

17.01.2008 r. 
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1. Zamawiajacy 

Morska Sluzba Poszukiwania i Ratownictwa 
ul. Hryniewickiego 10 
81-340 Gdynia 
NIP: 586-20-76-216 
Sekretariat Dyrektora: + 48 58  661 52 22 
Zespól ds. Zamówien Publicznych: + 48 58  660 76 61 
Godziny pracy: pn- pt 7:30-15:30 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych ( j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 
223, poz.1655), zwanej dalej w skrócie Pzp, przepisów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- zwanej dalej   
w skrócie SIWZ. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
3.1. Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 66331100-0, 66334230-1, 66337300-4 
3.2.  Przedmiotem zamówienia jest usluga polegajaca na ubezpieczeniu morskim zgodnie z 

zakresem i wymaganymi warunkami ubezpieczenia morskiego okreslonymi w   
zalaczniku A do SIWZ, obejmujace:   

1) ubezpieczenie CASCO statków ratowniczych i statków do zwalczania rozlewów 
zeglugi morskiej wymienionych w zal. nr 1 wraz z wyposazeniem;  

2) ubezpieczenie CASCO lodzi ratowniczych wymienionych w zal. nr 2 wraz z 
wyposazeniem , sprzetu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji 
ratowniczych znajdujacego sie na statkach i Brzegowych Stacjach 
Ratowniczych wymienionego w zal nr 3 oraz pojazdu podwodnego 
wymienionego zal. nr 1, poz.13 wraz z jego oprzyrzadowaniem;  

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu eksploatacji statków 
ratowniczych,  statków do zwalczania rozlewów i lodzi ratowniczych;  

4) ubezpieczenie rzeczy osobistych do uzytku wlasnego oraz wykonywania 
zawodu przez czlonków zalóg statków ratowniczych i statków do zwalczania 
rozlewów i innych osób delegowanych do pracy na tych statkach oraz 
ratowników Brzegowych Stacji Ratowniczych i ochotników;  

5) ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadków czlonków zalóg statków 
ratowniczych i statków do zwalczania rozlewów i innych osób delegowanych 
do pracy na tych statkach oraz ratowników Brzegowych Stacji Ratowniczych      
i ochotników. 

3.3. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zakresie i wymaganych 
warunkach ubezpieczenia morskiego Morskiej Sluzby Poszukiwania i Ratownictwa – 
stanowiacy zalacznik A do SIWZ. 

3.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem 
terminu skladania ofert zmodyfikowac tresc SIWZ. Modyfikacji nie beda podlegaly 
kryteria oceny ofert, warunki udzialu w postepowaniu oraz sposób oceny ich spelnienia. 
W przypadku zmodyfikowania SIWZ, Zamawiajacy niezwlocznie umiesci informacje      
o tym na swojej stronie http://www.sar.gov.pl  oraz przesle wszystkim wykonawcom, 
którym przekazal SIWZ. Modyfikacje sa kazdorazowo wiazace dla wykonawców. 
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3.5. Wykonawca moze zwrócic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.  
 
4. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupelniajacych 

Zamawiajacy w okresie realizacji niniejszego zamówienia przewiduje mozliwosc 
udzielenia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postepowaniu, 
zamówienia uzupelniajacego, stanowiacego nie wiecej niz 50% niniejszego zamówienia   
i polegajacych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zamówienie 
uzupelniajace zostanie udzielone po podpisaniu protokolu zdawczo-odbiorczego                
i przyjeciu do eksploatacji aktualnie budowanego statku ratowniczego SAR-3000/I. 

 
5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych i czesciowych 

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych i czesciowych. 
 
6. Termin wykonania zamówienia 

Realizacja przedmiotowego zamówienia w terminie 01.03.2008 – 28.02.2009 r. 
 

7. Opis warunków udzialu w postepowaniu  
7.1. W postepowaniu moga wziac udzial wykonawcy spelniajacy nastepujace warunki:   

a. posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub 
czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich 
uprawnien, tj. posiadajacy wazne zezwolenia wlasciwego organu 
nadzoru na prowadzenie dzialalnosci ubezpieczeniowej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nie mniejszym niz to wynika  z 
przedmiotu zamówienia lub inne dokumenty potwierdzajace prawo 
prowadzenia dzialalnosci ubezpieczeniowej na terytorium RP; 

b. posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja 
potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

c. znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej 
wykonanie zamówienia; 

d. nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 

7.2. W przypadku wykonawców skladajacych wspólna oferte warunki, o których mowa     
w pkt 7.1. a-c  konsorcjanci moga spelniac lacznie. Warunek okreslony w pkt. 7.1.d musi 
spelniac kazdy z konsorcjantów.  

7.3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegaja sie o udzielenie zamówienia ustanawiaja 
pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7.4. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunków udzialu w postepowaniu na 
podstawie dokumentów i oswiadczen skladajacych sie na oferte a zadanych przez 
Zamawiajacego na potwierdzenie spelnienia tych warunków, na zasadzie kwalifikacji 
spelnia/ nie spelnia. 

7.5. Zamawiajacy wykluczy z postepowania wykonawców, którzy nie spelniaja warunków 
udzialu w postepowaniu. 

 
8. Wykaz oswiadczen i dokumentów, jakie maja dostarczyc wykonawcy 
8.1. Kompletna oferta musi zawierac:  

a. aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do 
ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do 
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rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawionego nie 
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania  ofert ( w przypadku 
wykonawców wystepujacych wspólnie sklada kazdy z konsorcjantów); 

b. wazne zezwolenie wlasciwego organu nadzoru na prowadzenie dzialalnosci 
ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nie mniejszym 
niz to wynika z przedmiotu zamówienia lub inne dokumenty potwierdzajace prawo 
prowadzenia dzialalnosci ubezpieczeniowej na terytorium RP, w mysl ustawy z dnia 
22 maja 2003 o dzialalnosci ubezpieczeniowej ( Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151     
z pózn. zm.) w zakresie tozsamym z przedmiotem zamówienia ( w przypadku 
wykonawców wystepujacych wspólnie, do wspólnej oferty dolacza sie zezwolenia 
wystawione indywidualnie dla kazdego konsorcjanta); 

c. oswiadczenie do art. 22 ust. 1 oraz art. 24  ustawy, zgodnie z trescia zalacznika nr 6 do 
SIWZ  (w przypadku wykonawców wystepujacych wspólnie oswiadczenie sklada 
kazdy z konsorcjantów); 

d. pelnomocnictwo dla: 
              - podmiotu uprawnionego przez wykonawców wystepujacych wspólnie w zakresie  
                wymienionym w pkt.7.3 – jezeli dotyczy; 
   - pelnomocnika podpisujacego oferte , z okresleniem zakresu tego pelnomocnictwa  
                oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z zapisem w rejestrze  
                lub zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej – jezeli dotyczy  

e. wypelniony przez wykonawce formularz oferty- wzór formularza stanowi zalacznik    
nr 7 do SIWZ; 

f. wypelniony przez wykonawce formularz cenowy – wzór formularza stanowi zalacznik 
nr 8 do SIWZ.  

8.2. Jezeli wykonawca ma siedzibe  lub miejsce zamieszkania za granica, to zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1.a. sklada  dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci,  wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy 
przed uplywem terminu skladania ofert,  

8.3. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2 zastepuje 
sie je odpowiednim dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, 
wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Daty wystawienia dokumentu- odpowiednio jak     
w pkt. 8.2.   

8.4. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk 
polski, poswiadczonym za zgodnosc z oryginalem przez wykonawce. Podczas oceny ofert 
Zamawiajacy bedzie sie opieral na tekscie przetlumaczonym.  

8.5. Dokumenty sa skladane w formie oryginalów lub kserokopii  poswiadczonych za 
zgodnosc z oryginalem przez wykonawce. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu 
lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy zlozona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.  

 
9. Sposób porozumiewania sie Zamawiajacego z wykonawcami  
9.1. Wyjasnienia dotyczace specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane beda     

z zachowaniem zasad okreslonych w art. 38 Pzp.  
9.2. W niniejszym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiajacy i wykonawcy przekazuja pisemnie lub faksem. Nie dopuszcza sie 
formy elektronicznej.   
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9.3. W przypadku przekazywania oswiadczen, wniosków, zawiadomien i informacji 
faksem, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaza sie za zlozone w terminie, 
jezeli ich tresc dotarla do adresata przed uplywem terminu i zostala niezwlocznie 
potwierdzona pisemnie.  

9.4. Osobami uprawniony do kontaktowania sie z wykonawcami i do udzielania wyjasnien 
dotyczacych przedmiotu zamówienia sa:   

 - w zakresie dotyczacych procedury: Danuta Jereczek tel/fax: (058) 660 76 61,  
            - w zakresie merytorycznym dotyczacym przedmiotu zamówienia: 
               Ryszard Plata tel: (058) 660 76 24 , Alicja Galecka tel: (058) 660-76-47 
 
10. Wymagania dotyczace wadium   
10.1. Oferta musi byc zabezpieczona wadium w wysokosci : 10.000,00 (slownie: dziesiec 

tysiecy) PLN.  
10.2. Wadium nalezy wniesc przed uplywem terminu skladania ofert. 
10.3. Wadium wniesione w pieniadzu za pomoca przelewu bakowego Zamawiajacy uznaje 

za wniesione prawidlowo tylko w przypadku, gdy bank prowadzacy rachunek 
Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymal taki przelew przed uplywem terminu skladania 
ofert.  

10.4. Wadium moze byc wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:  
a. pieniadzu, wplaca sie przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiajacego w BRE O/Gdynia, 81-371 Gdynia ul. Zygmuntowska 
nr rachunku: 17 1140 1153 0000 2298 8400 1004 

b.  poreczeniach bankowych lub poreczeniach spóldzielczej kasy 
oszczednosciowo – kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze 
poreczeniem pienieznym; 

c. gwarancjach bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w  art. 6b 

ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 

10.5. Zamawiajacy zwróci niezwlocznie wadium wedlug zasad okreslonych w art.46 Pzp. 
10.6. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia 

okolicznosci, o których mowa w art. 46 ust. 5 Pzp. 
 
11. Termin zwiazania oferta   
11.1. Wykonawca jest zwiazany oferta 30 dni.  
11.2. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania 

ofert, o którym mowa w pkt.14.1 . 
11.3. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed uplywem terminu 

zwiazania oferta Zamawiajacy zastrzega sobie prawo jednorazowego zwrócenia sie do 
wykonawców o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dluzszy jednak niz 60 dni. Odmowa wyrazenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

11.4. Zgoda wykonawcy na przedluzenie okresu zwiazania oferta jest dopuszczalna tylko z 
jednoczesnym przedluzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, 
wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwiazania oferta. 
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12. Opis sposobu przygotowania ofert  
      Wykonawca zobowiazany jest przygotowac i zlozyc oferte wedlug ponizszych zasad,  
       których niespelnienie moze skutkowac odrzuceniem oferty. 
12.1. Wykonawca moze zlozyc tylko jedna oferte, w której musi byc zaoferowana tylko 

jedna cena. 
12.2. Oferta musi byc napisana w jezyku polskim, czytelnie, na papierze z zastosowaniem 

trwalego nosnika pisma. 
12.3. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych musza byc przetlumaczone na jezyk 

polski, a tlumaczenia potwierdzone za zgodnosc z oryginalem przez wykonawce. Podczas 
oceny ofert Zamawiajacy bedzie sie opieral na tekscie przetlumaczonym.  

12.4. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z zalacznikami musza byc kolejno 
ponumerowane i zlaczone w sposób trwaly oraz na kazdej stronie umieszczony podpis 
osoby uprawnionej do podpisania oferty.  

12.5. Wszystkie poprawki musza byc podpisane przez osobe  uprawniona do podpisania 
oferty. 

12.6. Za podpis Zamawiajacy uznaje wlasnorecznie zlozony znak, z którego mozna 
odczytac imie i nazwisko podpisujacego, a w przypadku, gdy znak ten jest nieczytelny lub 
nie zawiera pelnego imienia i nazwiska znak ten musi byc uzupelniony napisem              
np. w formie pieczeci, z którego mozna odczytac imie i nazwisko podpisujacego. 

12.7. Upowaznienie do podpisania oferty musi wynikac z dokumentów dolaczonych          
do oferty. W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje pelnomocnik, do oferty musi byc 
zalaczone pelnomocnictwo okreslajace jego zakres i podpisane przez osobe lub osoby 
uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

12.8. Oferta musi byc opakowana w taki sposób, aby nie mozna bylo zapoznac sie z jej 
trescia do czasu otwarcia ofert, dostarczona Zamawiajacemu w nienaruszonym 
opakowaniu,  posiadac swój identyfikator zawierajacy nazwe i adres wykonawcy, numer  
faksu oraz opisana w nastepujacy sposób: „ Oferta na ubezpieczenie morskie wedlug 
wyszczególnionego zakresu ubezpieczenia. Nie otwierac przed 29.01.2008 godz 10:15”.  

12.9. Wykonawca moze wprowadzic zmiany lub wycofac zlozona przez siebie oferte 
wylacznie przed terminem skladania ofert i pod warunkiem, ze przed uplywem tego 
terminu Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi byc zlozone w taki sam sposób jak oferta, 
opisane w sposób wskazany w pkt. 12.8 oraz dodatkowo oznaczone slowami „ZMIANA” 
lub „WYCOFANIE”. 

12.10. Wykonawca nie moze wycofac oferty ani wprowadzic jakichkolwiek zmian w tresci 
oferty po uplywie terminu skladania oferty. 

12.11. Zamawiajacy wymaga wskazania przez wykonawce w ofercie czesci zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

12.12. Zamawiajacy wymaga zlozenia oferty na formularzu oferty, którego wzór stanowi 
zalacznik nr 7 do SIWZ oraz dolaczenia wszystkich wymaganych dokumentów 
okreslonych w niniejszej SIWZ. 

12.13. Oferty zlozone po terminie Zamawiajacy zwróci bez otwierania po uplywie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

12.14. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapia okolicznosci wskazane w art. 89 ust. 1 
Pzp. 

12.15. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w niniejszym 
postepowaniu obciazaja wylacznie wykonawce.  
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13. Udzial w postepowaniu podmiotów wystepujacych wspólnie  
13.1. Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia.  
13.2. Wykonawcy skladajacy oferte wspólna ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania 

ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

13.3. Do oferty nalezy zalaczyc pelnomocnictwo dla ustanowionego pelnomocnika- lidera 
konsorcjum.   

13.4. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z podmiotem 
wystepujacym jako pelnomocnik pozostalych wykonawców (liderem konsorcjum). 

13.5. Oferta musi byc podpisana w taki sposób, by wiazala prawnie wszystkich 
wykonawców skladajacych wspólna oferte (konsorcjantów). 

13.6. Jezeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegajacych sie wspólnie o udzielenie 
zamówienia, Zamawiajacy przed zawarciem umowy zazada umowe regulujaca 
wspólprace konsorcjantów.  

 
14. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.  
14.1. Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiajacego : Morska Sluzba Poszukiwania          

i Ratownictwa, 81-340 Gdynia ul. Hryniewieckiego 10, w Sekretariacie (p.II) do dnia 
29.01.2008  godz. 10:00.  

14.2. Oferty zlozone po terminie zostana zwrócone wykonawcom, bez ich otwierania, po 
uplywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  

14.3. Zamawiajacy otworzy oferty w swojej siedzibie w Sali Sztabowej  ( parter)              
dnia 29.01.2008  godz. 10:15 . Otwarcie ofert jest jawne.  

14.4. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza 
przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.  

14.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy i adresy wykonawców skladajacych 
oferty oraz informacje zawarte w ofertach, w tym cene, termin wykonania, okres 
gwarancji.  

14.6. Oferty wykonawców sa jawne od chwili ich otwarcia. Nie beda ujawnione informacje 
stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jezeli wykonawca zastrzegl w ofercie, ze nie moga byc one udostepnione. 

14.7. Na wniosek wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiajacy 
przekaze im niezwlocznie informacje, o których mowa w pkt. 14.4 i 14.5 . 

 
15. Opis sposobu obliczenia ceny  
15.1. Cena oferty jest kwota wymieniona w formularzu oferty. Cena ta bedzie brana pod 

uwage przez Komisje Przetargowa w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty 
15.2. Wykonawca w przedlozonej ofercie podaje calkowita cene na calosc uslugi 

stanowiacej przedmiot zamówienia. Cena musi uwzgledniac wszystkie wymagania 
niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytulu 
nalezytej oraz zgodnej z obowiazujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

15.3. Cena musi byc wyrazona w zlotych polskich niezaleznie od wchodzacych w jej sklad 
elementów i uwzgledniac obowiazujacy w Polsce podatek VAT. 

15.4. Wartosc cenowa nalezy podac do dwóch miejsc po przecinku uwzgledniajac 
nastepujacy sposób zaokraglania: koncówki ponizej 0,5 grosza pominac, a koncówki     
0,5 grosza i wyzsze zaokraglic do 1 grosza. 

15.5. Wykonawca oblicza cene oferty na podstawie formularza cenowego, którego wzór 
okreslono w zalaczniku nr 8 do SIWZ. Nastepnie ogólem wartosc skladek za okres 12 
miesiecy wpisuje cyfrowo i slownie do formularza oferty. 

15.6. Cena przez okres trwania umowy jest stala i nie podlega negocjacji. 
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15.7. Zamawiajacy poprawi wystepujace omylki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie     
z art. 88 Pzp. 

15.8. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a wykonawca beda prowadzone wylacznie w 
zlotych polskich. W przypadku wykonawców zagranicznych prze liczenia waluty na lezy 
dokonac wedlug sredniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych opublikowanego 
przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania przez Zamawiajacego Ogloszenia o 
zamówieniu. 

  
16. Kryteria oraz sposób oceny ofert  
16.1. Zamawiajacy  oceni i porówna wylacznie oferty nieodrzucone wedlug kryterium 

oferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia- 100%.  
16.2. Punkty, które uzyska kazda z ofert beda obliczane wedlug nastepujacego wzoru: 
                                          C min 

P=   C of     x 100 
gdzie:  

P- ilosc punków jakie uzyska oferta badana 
Cmin- najnizsza cena brutto sposród ofert 
C of- cena brutto badanej oferty 

 
16.3. Wynikajaca  z dzialania uzyskana ilosc punktów Zamawiajacy zaokragla do dwóch 

miejsc po przecinku, przy czym koncówki ponizej 0,005 pomija , a koncówki 0,005 i 
wyzsze zaokragla do 0,01 punkta.  

16.4. Zamawiajacy wybierze najkorzystniejsza oferte, tj. taka która uzyskala najwieksza 
ilosc punktów. 

16.5. Jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania obowiazku 
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug w 
zakresie dotyczacym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiajacy w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, 
który mialby obowiazek wplacic zgodnie z obowiazujacymi przepisami.  

16.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac udzielenia przez wykonawce 
wyjasnien tresci zlozonej przez niego oferty. 

16.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy nie bedzie prowadzil z wykonawca 
negocjacji dotyczacych zlozonej oferty oraz, z zastrzezeniem art.87 ust.1a i 2, dokonywal 
jakichkolwiek zmian w jej tresci.  

16.8. W przypadku zlozenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie wykonawców, 
którzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert 
dodatkowych.  

16.9. Wykonawcy skladajacy oferty dodatkowe, nie moga zaoferowac cen wyzszych niz 
zaoferowane w zlozonych ofertach.  

 
17. Formalnosci po wyborze oferty  
17.1. Zamawiajacy udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejsza.  
17.2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi wykonawców, którzy 

zlozyli oferty, o:  
a. wyborze oferty, zgodnie z trescia art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy;  
b. wykonawcach, których oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie 

faktyczne i prawne;  
c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie 

zamówienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.  
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17.3. Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy umiesci na stronie 
internetowej http://www.sar.gov.pl oraz w miejscu publicznie dostepnym na tablicy 
ogloszen w siedzibie Zamawiajacego. 

17.4. Zamawiajacy uniewazni postepowanie w sytuacji, gdy wystapia przeslanki 
wymienione w art. 93 ust. 1 Pzp . O uniewaznieniu postepowania o udzielenie 
zamówienia Zamawiajacy zawiadomi równoczesnie wszystkich wykonawców podajac 
uzasadnienie faktyczne i prawne.  

17.5. W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 
lezacych po stornie Zamawiajacego, wykonawcom, którzy zlozyli oferty niepodlegajace 
odrzuceniu, przysluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postepowaniu, w szczególnosci kosztów przygotowania oferty.  

17.6. Umowe z wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiajacy podpisze w 
terminie nie krótszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,  nie 
pózniej niz przed uplywem terminu zwiazania oferta, z zastrzezeniem art. 94 ust. 1a Pzp. 

17.7. O terminie i miejscu zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. 
17.8. Jezeli wykonawca, którego oferta zostala wybrana, bedzie uchyla l sie od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiajacy wybierze oferte 
najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny 
chyba, ze  zachodza przeslank i do uniewaznienia postepowania, o których mowa w art.93 
ust 1 Pzp.  

 
18. Istotne postanowienia umowy  
18.1. Istotne postanowienia umowy zawiera zalacznik nr 5 do SIWZ  
 
19. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej  
19.1. W niniejszym postepowaniu maja zastosowanie art. 179-183 Pzp. 
19.2. Protest wnosi sie w terminie 7 dni od dnia, w którym powzieto lub mozna bylo 

powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. Protest 
uwaza sie za wniesiony z chwila, gdy dotarl on do Zamawiajacego w taki sposób, ze mógl 
zapoznac sie z jego trescia.  

19.3. Protest nalezy zlozyc w sekretariacie Morskiej Sluzbie Poszukiwania i Ratownictwa, 
81-340 Gdynia ul. Hryniewieckiego 10, w godzinach pracy Zamawiajacego tj. 7:30-15:30  

19.4. W niniejszym postepowaniu od rozstrzygniecia protestu nie przysluguje odwolanie – 
podstawa: art.184 ust.1 Pzp.  

 
20. Inne  
20.1. W postepowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
20.2. Protokól postepowania o udzielenie zamówienia jest jawny. Zalaczniki do protokolu 

udostepnia sie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu 
postepowania, z tym ze oferty udostepnia sie od chwili ich otwarcia.  

20.3. Zamawiajacy nie ujawnia informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie 
pózniej niz w terminie skladania ofert zastrzegl, ze nie moga byc one udostepnione. 
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

20.4. Zamawiajacy przesyla na wniosek wykonawcy kopie protokolu pisemnie lub faksem.  
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21.  Zalaczniki 
 
Zalacznik  A : Zakres i wymagane warunki ubezpieczenia morskiego Morskiej Sluzby 

poszukiwania i Ratownictwa 
 

Zalacznik nr 1: Statki ratownicze i statki do zwalczania rozlewów oraz pojazd podwodny 
Zalacznik nr 2: Lodzie ratownicze  Brzegowych Stacji Ratowniczych wraz z wyposazeniem 
Zalacznik nr 3: Zestawienie Sprzetu do zwalczania rozlewów znajdujacego sie na statkach i 

Brzegowych Stacjach Ratowniczych Sluzby SAR. 
Zalacznik nr 4: Szkodowosc od 01.01.2002-18.12.2007 
Zalacznik nr 5: Istotne postanowienia umowy 
Zalacznik nr 6: Wzór oswiadczenia z art. 22 ust.1 Prawo zamówien publicznych 
Zalacznik nr 7: Wzór formularza oferty 
Zalacznik nr 8: Wzór formularza cenowego 
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Zalacznik A  do SIWZ                  

 

MORSKA SLUZBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA 
BIURO TECHNIKI I ZAOPATRZENIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKRES I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA MORSKIEGO 
MORSKIEJ SLUZBY POSZUKIWANIA 

I RATOWNICTWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gdynia, grudzien 2007 r. 
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1.0.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.1. UBEZPIECZONY I ZAKRES JEGO DZIALALNOSCI  
 
       Morska Sluzba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 jest   
       panstwowa jednostka organizacyjna przeznaczona do wykonywania: 

1) zadan poszukiwania i ratowania zycia na morzu, 
2) zadan w zakresie zwalczania zagrozen i zanieczyszczen na morzu, 
3) innych zadan zwiazanych z bezpieczenstwem morskim. 

 
1.2.  Okres ubezpieczenia 
 
       Umowa ubezpieczenia winna obejmowac okres jednego roku tj. od 01.03.2008 r. do  
       28.02.2009 r. 
 
2.0. UBEZPEICZENIE CASCO STATKÓW RATOWNICZYCH I STATKÓW DO  
       ZWALCZANIA ROZLEWÓW WRAZ Z WYPOSAZENIEM 
 
Przedmiotowe ubezpieczenie zawarte jest na podstawie angielskich warunków ubezpieczenia 
statków na czas „Institute Time Clauses-Hulls” z 1/11/95 z rozszerzeniem odpowiedzialnosci 
przy szkodach kolizyjnych do 4/4 sumy ubezpieczenia (klauzula 8 – Collision Liability) oraz 
rozszerzeniem kl. 1.1. o prawo holowania przez ubezpieczone jednostki obiektów 
plywajacych oraz udzielania im asysty równiez w sytuacjach zastrzezonych 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 Londynskich: 
1. Electronic Date Recognition Clause z 11/8/99 
2. Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and   
    Electromagnetic Weapons Exclusion Clause z 10/11/03 (Cl. 370) 
3. Institute Cyber Attack Exclusion Clause z 10/11/03 (Cl. 380) 
 
2.1. Przedmiot ubezpieczenia: 
 
        Przedmiotem ubezpieczenia sa wymienione w zalaczniku nr 1, znajdujace sie w    
        posiadaniu ubezpieczonego, na podstawie tytulu prawnego: 

statki ratownicze i statki do zwalczania rozlewów wraz z wyposazeniem  (zal. Nr 1) 
posiadajace aktualna karte bezpieczenstwa oraz aktualne swiadectwo klasy 

 
2.2. Ubezpieczone ryzyka: 

1. powstanie straty calkowitej lub szkody czesciowej w ubezpieczonych statkach 
ratowniczych i statkach do zwalczania rozlewów,  w wyniku dzialania sily wyzszej, 
ognia, kradziezy, wojny strajku lub piractwa, kolizji transportowych z innymi 
jednostkami plywajacymi, innymi obiektami stalymi, plywajacymi i samolotami,  
wypadku podczas przeladunku,  w czasie skladowania na ladzie lub na statku w 
czasie jego postoju, wejscia na mielizne, otarcia o grunt, wybuchu kotlów, urwania 
walu lub wady materialu w maszynie, kadlubie, bledu lub zaniedbania kapitana, 
zalogi lub pilotów, awarii wspólnej. 

 
2. powstanie straty calkowitej lub szkody czesciowej w ubezpieczonych 
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statkach ratowniczych i statkach do zwalczania rozlewów w wyniku ryzyk 
wymienionych w punkcie 1. powstalych w czasie wykonywania zadan  
poszukiwania i ratowania zycia na morzu, zadan w zakresie  zwalczania zagrozen i 
zanieczyszczen na morzu oraz innych zadan zwiazanych z bezpieczenstwem 
morskim. 

 
2.3. Dodatkowe wymagania: 
a) ubezpieczenie bedzie obejmowalo jednostki przy nastepujacym zakresie plywania: 

               Morze Baltyckie, Wielki Belt, Kattegat, Skagerrak do 10° dlugosci geograficznej   
       wschodniej z wylaczeniem Zatoki Finskiej i Botnickiej, zgodnie z zakresem  
       plywania okreslonym w dokumentach jednostki plywajacej, 
 
b) skladka za ubezpieczenie statków ratowniczych i statków do zwalczania rozlewów 

obliczana bedzie wedlug stawki rocznej, od zgloszonej sumy ubezpieczenia i w 
zaleznosci od okresu ubezpieczenia. 

 
c) franszyza redukcyjna przy wyplacie odszkodowania nie moze  
      przewyzszac:  
 
1) dla statku m/s „Kapitan Poinc”                                         -  5.000 USD 
2) dla statku ratowniczego typu SAR – 1500  -     750 USD 
3) dla pozostalych jednostek  -     500 USD 
 
d)  franszyza ma zastosowanie dla kazdego statku i kazdego wypadku oddzielnie za 
wyjatkiem: 
- strat calkowitych, rzeczywistych i konstruktywnych, 
- ogledzin dna po wejsciu statku na mielizne, 
- kosztów poniesionych w celu zapobiezenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów 

(Sue and Labour) w przypadku straty calkowitej statku, 
- szkód kolizyjnych doznanych i wyrzadzonych na skutek zderzenia z innymi 

statkami, 
- szkód kolizyjnych doznanych i wyrzadzonych na skutek zderzenia z innymi 

obiektami stalymi lub innymi obiektami plywajacymi  
- kosztów leczenia i repatriacji czlonków zalóg. 
 
W przypadku wyzej wymienionych szkód/kosztów nalezne odszkodowanie bedzie 
wyplacane w pelnej wysokosci tj. bez potracania uzgodnionej franszyzy redukcyjnej. 
 

2.4. Suma ubezpieczenia dla danej jednostki plywajacej jest jej wartosc w dolarach USA, 
zadeklarowana do ubezpieczenia w ust. 2.1. (zalaczniki nr 1). 
 
2.0.A. UBEZPIECZENIE LODZI RATOWNICZYCH WRAZ Z WYPOSAZENIEM 
(zalacznik nr 2), SPRZETU DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW I 
PRZEPROWADZANIA AKCJI RATOWNICZYCH ZNAJDUJACEGO SIE NA 
STATKACH I BRZEGOWYCH STACJACH RATOWNICZYCH (zalacznik nr 3) 
ORAZ POJAZDU PODWODNEGO WRAZ Z OPRZYRZADOWANIEM nr 
inwentarzowy 49300-0316 (zalacznik nr 1 pozycja nr 13) 
 
2.1.A. Przedmiot ubezpieczenia: 
           Przedmiotem ubezpieczenia beda znajdujace sie w posiadaniu ubezpieczonego, na 
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           podstawie tytulu prawnego: 
1) lodzie ratownicze brzegowych stacji ratowniczych wraz z wyposazeniem (zal. nr 2)  

posiadajace aktualna karte bezpieczenstwa oraz aktualne swiadectwo klasy 
2) sprzet do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych znajdujacy sie 

na statkach oraz Brzegowych Stacjach Ratowniczych (zal. nr 3) 
3) pojazd podwodny z oprzyrzadowaniem nr inwentarzowy 49300-0316                       

(zal. nr 1 poz. nr 13) 
 
2.2.A. Ubezpieczone ryzyka:  
1. Ubezpieczenie winno dotyczyc: 
a) w czasie transportu morskiego lub ladowego: 
- straty calkowite lub szkody czesciowe urzadzen lub sprzetu, spowodowane przez ogien, 
sztorm, sile wyzsza, kolizje srodka transportu, strate calkowita srodka transportu, bledu lub 
zaniedbania kapitana, zalogi, awarii wspólnej; 
b) w czasie eksploatacji (pracy) na morzu lub w porcie, na statku lub na wodzie oraz w czasie 
prób eksploatacyjnych w zakresie ryzyk wymienionych w Institute Time Clauses Hulls 
1/11/95 wraz ze zmianami, a w szczególnosci:  
- powstanie straty calkowitej lub szkody czesciowej spowodowane przez ogien, sztorm, sile 
wyzsza, przypadkowe uszkodzenie/zniszczenie w wyniku kolizji ze srodkiem transportu lub 
kontakt z innymi przedmiotami ruchomymi i stalymi, wejscie na mielizne, otarcie o grunt, 
bledu lub zaniedbania kapitana, zalogi; 
c) powstanie straty calkowitej lub szkody czesciowej urzadzen lub sprzetu powstale podczas 
ich zaladunku i wyladunku na lub ze srodka transportu, w tym równiez przy opuszczaniu do 
wody i wyciaganiu z niej pod warunkiem, ze operacje te wykonywane byly zgodnie z zasada 
wlasciwej starannosci; 
d) w czasie skladowania na ladzie lub na statku w czasie jego postoju: 
- od kradziezy z wlamaniem i rabunku  
- od ognia i innych zdarzen losowych 
 
2.3.A. Dodatkowe wymagania: 

a) skladka za ubezpieczenie lodzi ratowniczych (zal. nr 2), sprzetu do zwalczania 
rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych (zal. nr 3) oraz pojazdu podwodnego 
(zal. nr 1 poz. 13) obliczana bedzie wedlug stawki rocznej, od zgloszonej sumy 
ubezpieczenia i w zaleznosci od okresu ubezpieczenia  

b) franszyza redukcyjna dla lodzi ratowniczych wymienionych w zal. nr 2 dla sprzetu do 
zwalczania rozlewów oraz przeprowadzania akcji ratowniczych wymienionego w zal. 
nr 3 oraz dla pojazdu podwodnego wymienionego w zal. nr 1 poz. nr 13 przy wyplacie 
odszkodowania nie moze przewyzszac: 

 
1) dla lodzi ratowniczych -     300 USD 
2) dla sprzetu do zwalczania rozlewów oraz przeprowadzania  

    akcji ratowniczych znajdujacego sie na statkach i w Brzegowych Stacjach  
    Ratowniczych wym. w zal. nr 1 poz. nr 13 -    200 USD 

      3)   dla pojazdu podwodnego wym. w zal. nr 1 poz. nr 13 -    200 USD 
 

c) Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla kazdej lodzi ratowniczej i kazdego  
      wypadku oddzielnie za wyjatkiem: 
- strat calkowitych, rzeczywistych i konstruktywnych, 
- kosztów poniesionych w celu zapobiezenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów 

(Sue and Latour) w przypadku strat calkowitych lodzi ratowniczych,  
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- szkód kolizyjnych doznanych i wyrzadzonych na skutek zderzenia z innymi obiektami 
stalymi lub innymi obiektami plywajacymi, 

- kosztów leczenia czlonków zalóg 
 
W przypadku wyzej wymienionych szkód/kosztów nalezne odszkodowanie bedzie wyplacane 
w pelnej wysokosci tj. bez potracania uzgodnionej franszyzy redukcyjnej. 
 
2.4.A. Suma ubezpieczenia dla danej lodzi ratowniczej, sprzetu do zwalczania rozlewów i 
przeprowadzania akcji ratowniczych oraz pojazdu podwodnego jest jej wartosc w dolarach 
USA, zadeklarowana do ubezpieczenia w ust 2.1.A. (zalaczniki nr: 1 poz. nr 13, zal. nr 2, zal. 
nr 3) 
 
3.0. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ Z TYTULU  
       EKSPLOATACJI STATKÓW RATOWNICZYCH, STATKÓW DO  
       ZWALCZANIA ROZLEWÓW I LODZI RATOWNICZYCH. 
 
Przedmiotowe ubezpieczenie zawarte jest na podstawie angielskich warunków „Institute 
Protection and Indemnity Clauses Hulls – Time” z 20/7/87 z pózniejszymi zmianami. 
 
3.1. Ubezpieczenie winno dotyczyc: 

- strat finansowych z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej MSPiR jako armatora wobec    
       osób trzecich z tytulu eksploatacji statków ratowniczych, statków do zwalczania  
       rozlewów, lodzi ratowniczych, ich transportu,  wykonywania zadan poszukiwania   
       i ratowania zycia na morzu, zadan w zakresie zwalczania zagrozen i zanieczyszczen  
       na morzu oraz innych zadan zwiazanych z bezpieczenstwem morskim, 
   -   kosztów leczenia za granica w naglych wypadkach i repatriacji czlonków zalóg z  
       zagranicy w zwiazku z naglymi wypadkami. 

        3.2. Ubezpieczone ryzyka: 
               Straty finansowe i koszty, do pokrycia których Zamawiajacy moze byc   
               zobowiazany w mysl postanowien prawnych wobec osób trzecich zaistnialych w  
               zwiazku z zadaniami wymienionymi w pkt 3.1 
       3.3.  Limit odpowiedzialnosci równy jest zadeklarowanej przez Zamawiajacego sumie  
               ubezpieczenia danej jednostki plywajacej. 
 

4.0.  UBEZPIECZENIE RZECZY OSOBISTYCH ZALÓG STATKÓW 
RATOWNICZYCH, STATKÓW DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW ORAZ 
LODZI RATOWNICZYCH. 

 

4.1. Ubezpieczenie winno dotyczyc: rzeczy osobiste przeznaczone do uzytku wlasnego oraz 
wykonywania zawodu przez: 

a) czlonków zalóg zatrudnionych na statkach ratowniczych i statkach do 
zwalczania rozlewów, 

b) ratowników Brzegowych Stacji Ratowniczych, ratowników ochotników, 
c) praktykantów i kierowników praktyk zawodowych i srednich szkól morskich 

oraz wyzszych uczelni na czas odbywania praktyki na statkach. 
d) innych osób delegowanych do pracy na statkach w okresie zamustrowania, pod 

warunkiem dokonania wpisu w dzienniku okretowym potwierdzajacego fakt 
ich pobytu na statku,  
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4.2. Ubezpieczone ryzyka:  
 
 1) strata calkowita lub uszkodzenie czesciowe rzeczy osobistych spowodowane wypadkami,   
     które moga wydarzyc sie: 

a) na statku podczas plywania na morzu lub postoju w porcie, jezeli szkoda jest 
spowodowana wypadkiem bedacym rezultatem ryzyka wymienionego w warunkach 
Institute Time Clauses Hulls 1/11/95 

b) na ladzie podczas postoju statku w porcie, na Stacji Ratowniczej, 
c) w czasie repatriacji czlonka zalogi z zagranicy do Polski, 
d) w czasie pobytu za granica po wyokretowaniu za zgoda kapitana statku np. w celu 

leczenia, 
e) w drodze z domu do pracy i z pracy do domu 

ubezpieczenie niniejsze obejmuje równiez wypadki spowodowane dzialaniami  
 wojennymi, strajkami, rozruchami i zaburzeniami spolecznymi, z wylaczeniem  
 wypadków spowodowanych wojna, w której Polska bierze udzial. 

   
4.3. Suma gwarancyjna na jedna osobe wynosi zl 4.000,- 
 
5.0.  UBEZPIECZENIE NASTEPSTW NIESZCZESLIWYCH WYPADKÓW 
 
       5.1. Ubezpieczenie winno dotyczyc: 

a) Czlonków zalóg 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 równiez w czasie transportu poszkodowanego do 
kraju;                                                                                                                           
jako zamustrowany rozumie sie równiez pracowników ladowych delegowanych 
do pracy, pod warunkiem dokonania wpisu w dzienniku okretowym 
potwierdzajacego fakt ich pobytu na statku, 

b) ratowników Brzegowych Stacji Ratowniczych, ratowników ochotników podczas 
wykonywania zadan ratownictwa zycia na morzu, szkolen oraz w drodze do i ze 
Stacji Ratowniczej. 

c) Praktykantów i kierowników praktyk zawodowych, srednich szkól morskich oraz 
wyzszych uczelni na czas odbywania praktyki na statkach. 

5.2. Ubezpieczone ryzyka: 
a) podstawowe: 

                  nastepstwa nieszczesliwych wypadków polegajace na  uszkodzeniu ciala, rozstroju      
                  zdrowia lub smierci wywolane przyczyna zewnetrzna niezaleznie od woli      
                  Ubezpieczonego oraz nastepstwa zachorowan spowodowanych  wykonywaniem  
                  Pracy. 
Za nieszczesliwy wypadek uwaza sie nagle zdarzenie wywolane przyczyna zewnetrzna, w 
którego nastepstwie ubezpieczony, niezaleznie od swej woli, doznal uszkodzenia ciala, 
rozstroju zdrowia lub zmarl.  
Za nieszczesliwy wypadek uwaza sie równiez zwichniecie stawu oraz naderwanie lub 
przerwanie sciegien spowodowane naglym natezeniem sil, a takze oparzenia, skutki dzialania 
gazów spalinowych, utoniecia, porazenia sloneczne, zakazenie krwi lub ran, jezeli nastapilo to 
wskutek skaleczenia powstalego w nieszczesliwym wypadku. 
Za nieszczesliwy wypadek uwaza sie takze stany chorobowe, które wystepuja i dzialaja nagle 
(zawaly, wylewy krwi do mózgu itp.), jesli te stany wynikly wskutek warunków pracy, a na 
ich powstanie wplynelo nagle zdarzenie wywolane przyczyna zewnetrzna. 
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Za nieszczesliwy wypadek uwaza sie równiez wypadniecie jadra miazdzystego spowodowane 
równiez naglym wysilkiem fizycznym lub gwaltownym ruchem. 
 

5.3. Rodzaje i wysokosc swiadczen: 
1) W razie smierci – swiadczenie jednorazowe w wysokosci 50.000 zl. wyplacane osobie 

uprawnionej.                                                                                                                  
Przez osobe uprawniona rozumie sie osobe upowazniona do otrzymania swiadczenia 
w razie smierci ubezpieczonego czlonka zalogi, wskazana przez niego na pismie. W 
przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej, swiadczenie przysluguje czlonkom 
rodziny wg nastepujacej kolejnosci: malzonkowi, dzieciom, rodzicom, innym 
spadkobiercom ustawowym; 

2) W razie trwalej utraty zdolnosci do wykonywania zawodu 50.000 zl. 
3) W razie stalego uszczerbku na zdrowiu – czesc sumy ubezpieczenia 50.000 zl. równa 

procentowi stalego uszczerbku na zdrowiu ustalonemu przez lekarza zaufania 
Wykonawcy lub lekarza orzecznika ZUS, 

4) Zasilek dzienny z tytulu niezdolnosci do pracy – wyplacany w wysokosci 45,- zl. za 
dzien poczawszy od dnia nastepnego po wypadku, pod warunkiem, ze niezdolnosc do 
pracy trwac bedzie kazdorazowo dluzej niz 4 dni z tym jednak, ze odpowiedzialnosc 
Wykonawcy ograniczona jest do swiadczenia tylko lacznie za 90 dni niezdolnosci do 
pracy; 

5) Zwrot 10 % wydatków na naprawe lub nabycie protez i srodków pomocniczych 
poniesionych w zwiazku z nieszczesliwym wypadkiem. 
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Morska Sluzba Poszukiwania                                                                                                Zalacznik nr 1 do SIWZ 

          i Ratownictwa                                                                                                                                                                                                                 Zalacznik nr 1 z dnia 15.12.2007 r. 

STATKI RATOWNICZE  I STATKI DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW ORAZ POJAZD PODWODNY 
Charakterystyka techniczna statków 

Wymiary glówne 
[m] 

 
 

Lp 

 
 

Nazwa statku 
 

Przeznaczenie 
statku 

Lc Bc 

Rodzaj 
napedu i 
moc calk. 

[kW] 

BRT 

[T] 
Material 
kadluba 

 
Rok 

budowy 

 
Max. ilosc 

zalogi 
zgodnie z 

karta bezp. 

 
Rodzaj zeglugi 

 
Wartosc 

ubezpieczeniowa w 
USD 

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

1 CYKLON 
Ratownictwo zycia 

15,2 
 

5,39 
2 sil. Spal. 

2x500 24 Aluminium 1997 4 baltycka 500.000,00 

2 HURAGAN 
Ratownictwo zycia 

15,2 5,39 
2 sil. Spal. 

2x500 
24 Aluminium 1998 4 baltycka 600.000,00 

3 SZKWAL 
Ratownictwo zycia 

15,2 5,39 
2 sil. Spal. 

2x500 24 Aluminium 1999 4 baltycka 850.000,00 

4 MONSUN 
Ratownictwo zycia 

15,2 5,39 
2 sil. Spal. 

2x500 24 Aluminium 2000 4 baltycka 900.000,00 

5 TAJFUN 
Ratownictwo zycia 

15,2 5,39 
2 sil. Spal. 

2x500 
24 Aluminium 2000 4 baltycka 850.000,00 

6 WIATR 
Ratownictwo zycia 

15,2 5,39 
2 sil. Spal. 

2x500 24 Aluminium 2001 4 baltycka 1.000.000,00 

7 BRYZA 
Ratownictwo zycia 

15,2 5,39 
2 sil. Spal. 

2x500 24 Aluminium 2002 4 baltycka 1.200.000,00 

8 POWIEW  
Ratownictwo zycia 

21,11 5,67 
2 sil. Spal. 

2x155 
56 Stal 1975 

5 
baltycka 20.000,00 

9 ZEFIR 
Ratownictwo zycia 

21,11 5,67 
2 sil. Spal. 

2x155 56 Stal 1975 5 baltycka 20.000,00 

10 SZTORM II 
Ratownictwo zycia 

27,12 8,05 
2 sil. Spal. 

2x155 190 Stal 1976 7 baltycka 90.000,00 

11 KAPITAN POINC 
Zwalczanie 
rozlewów 

53,37 13,59 
2 sil. Spal. 

2x 1920 
1347 Stal 1996 15 baltycka 7.500.000,00 

12 CZESLAW II 
Zwalczanie 
rozlewów 21,99 6,01 

2 sil. Spal. 
2x 121 103 Stal 1988 10 krajowa 150.000,00 

13 
Pojazd podwodny z 
oprzyrzadowaniem 

 
 

  
  1998   200.000,00 

 Razem wartosc ubezpieczeniowa: 13.880.000,00 
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Morska Sluzba Poszukiwania                                                                                                                           Zalacznik nr 2 do SIWZ 
              i Ratownictwa                                                                                                                                                             Zalacznik nr 2 z dnia  15.12.2007 r. 

LODZIE RATOWNICZE BRZEGOWYCH STACJI RATOWNICZYCH WRAZ Z WYPOSAZENIEM 
 

L/
P 

 
Nazwa 

Dlugos
c 

[m.] 

 
Material 
kadlubu 

 
Naped 

Srodki lacznosci Liczba  
zalogi  

min/max 

 
Rodzaj zeglugi 

 
Rok 

budowy 

Wartosc 
ubezpiecze
nia w USD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 R – 4 4,80 Laminat/guma Silnik przyczepny Yamaha 60 
szt. 1 

Radiotelefon szt. 1 2/5 Krajowa do 6 
Mm od brzegu 

1996 5.000,00 

2 R – 5 4,80 Laminat/guma Silnik przyczepny Yamaha 60 
szt. 1 

Radiotelefon szt. 1 2/5 Krajowa do 6 
Mm od brzegu 

1997 5.000,00 

3 R – 10   4,80 Laminat/guma Silnik przyczepny Yamaha 50 
szt. 1 

Radiotelefon szt. 1 2/5 Krajowa do 6 
Mm od brzegu 

1997 4.000,00 

4 R-11 5,40 Laminat/guma Silnik przyczepny Yamacha 
50 szt. 2 

Radiotelefon szt. 1 2/5 Krajowa do 6 
Mm od brzegu 
lub 1,5 Mm od 
statku 

2000 10.000,00 

5 Lódz 
ratownicza R- 
21 

6 Laminat+tkani
na 

Silnik przyczepny Yamacha, 2 
szt. x 50 FET moc 36,8 kW 

Radiotelefon szt.1, 
ploter nawigacyjny 
iGPS 

2/6 Krajowa do 20 
Mm od brzegu 

2005 34.100,00 

6 Lódz 
ratownicza R-
22 

6 Laminat+tkani
na 

Silnik przyczepny Yamacha, 2 
szt. x 50 FET moc 36,8 kW 

Radiotelefon szt.1, 
ploter nawigacyjny 
iGPS 

2/6 Krajowa do 20 
Mm od brzegu 

2005 34.100,00 

7 Lódz 
ratownicza R-
23 

6 Laminat+tkani
na 

Silnik przyczepny Yamacha, 2 
szt. x 50 FET moc 36,8 kW 

Radiotelefon szt.1, 
ploter nawigacyjny 
iGPS 

2/6 Krajowa do 20 
Mm od brzegu 

2005 34.100,00 

8  Lódz 
ratownicza R-
24 

6 Laminat+tkani
na 

Silnik przyczepny Yamacha, 2 
szt. x 50 FET moc 36,8 kW 

Radiotelefon szt.1, 
ploter nawigacyjny 
iGPS 

2/6 Krajowa do 20 
Mm od brzegu 

2005 34.100,00 

9 Lódz 
ratownicza R-
25 

6 Laminat+tkani
na 

Silnik przyczepny Yamacha, 2 
szt. x 50 FET moc 36,8 kW 

Radiotelefon szt.1, 
ploter nawigacyjny 
iGPS 

2/6 Krajowa do 20 
Mm od brzegu 

2005 34.100,00 
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10 Lódz 
ratownicza R-
26 

6 Laminat+tkani
na 

Silnik przyczepny Yamacha, 2 
szt. x 50 FET moc 36,8 kW 

Radiotelefon szt.1, 
ploter nawigacyjny 
iGPS 

2/6 Krajowa do 20 
Mm od brzegu 

2005 34.100,00 

11 Lódz 
ratownicza R-
27 

6 Laminat+tkani
na 

Silnik przyczepny Yamacha, 2 
szt. x 50 FET moc 36,8 kW 

Radiotelefon szt.1, 
ploter nawigacyjny 
iGPS 

2/6 Krajowa do 20 
Mm od brzegu 

2005 34.100,00 

12  Lódz 
ratownicza R-
28 

6 Laminat+tkani
na 

Silnik przyczepny Yamacha, 2 
szt. x 50 FET moc 36,8 kW 

Radiotelefon szt.1, 
ploter nawigacyjny 
iGPS 

2/6 Krajowa do 20 
Mm od brzegu 

2005 34.100,00 

13 Lódz 
ratownicza R-
30 

Lc – 9 

Bc -
3,18 

Laminat+tkani
na 

Silnik przyczepny 2 szt. x 275 
KM 

Zintegrowany zestaw 
wodoszczelny SIM 
VHF – 2 szt.  

3 Krajowa 2007 191.000,00 

 Razem: 487.800,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Morska Sluzba Poszukiwania                                        Zalacznik Nr 3 do SIWZ 
            i Ratownictwa                                                                                 Zalacznik nr 3 z dnia 15.12.2007 
 
 
ZESTAWIENIE SPRZETU DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW ZNAJDUJACEGO SIE NA 
STATKACH I BRZEGOWYCH STACJACH RATOWNICZYCH  

SLUZBY SAR 

 

L/p Nazwa Nr inwentarzowy 
Wartosc 

inwentarzowa  
w USD 

1 2 3 4 

1 Przenosny agregat zasilajacy hydrauliczny typ LPP 50  
KW- LAMOR 

34800-0087 7.600,00 

2 Agregat 10 kW do zapory  34800-0107 12.400,00 

3 Pompa hydrauliczna do olejów i chemikaliów typ 
DEPA/ELKO + weze transportowe 2 typ APOLLO 10 szt. 

44100-0307 4.700,00 

4 
Pompa wyladowawcza olejów i chemikaliów MARFLEX 
MSP-1250-63 LM + weze transportowe 6 typ FIAT 
ARMTEX 10 szt. 

44100-0308 9.500,00 

5 OVERPACK 60400-0693 1.900,00 
6 OVERPACK 60400-0694 2.100,00 
7 OVERPACK 60400-0695 2.100,00 
8 OVERPACK 60400-0696 2.300,00 
9 OVERPACK 60400-0697 1.900,00 
10 OVERPACK 60400-0698 1.900,00 
11 OVERPACK 60400-0699 1.900,00 
12 Radiotelefon UKF MOTOROLA GP 300/5 W 62000-0599 700,00 
13 Radiotelefon UKF MOTOROLA GP 300/5 W 62000-0600 700,00 
14 Echosonda LMS 62200-0597 700,00 
15 Echosonda LMS 62600-0598 700,00 
16 Urzadzenie do dyspergowania zanieczyszczen 65800-0653 5.500,00 
17 Zapora SEPACK 80 z wózkiem transportowym dl. 450 mb  77200-0159 2.500,00 
18 Zapora SEAPACK 80 z wózkiem transportowym dl. 450 mb  77200-0163 2.500,00 
19 Zbieracz oleju SEASKIMMER 50 z zasilaczem 77200-0160 2.500,00 
20 Zbieracz oleju KOMARA 12K MK 2 z cz. zamiennymi 77200-0161 1.000,00 
21 Zbieracz oleju KOMAR 12K MK 2 z czesciami zamiennymi 77200-0162 1.000,00 
22 Zapora TRELLBOM dl. 800 mb  77200-0175 1.000,00 
23 Zbieracz oleju KOMARA 12K 77200-0179 1.000,00 
24 Zbieracz oleju SEASKIMMER 50 77200-0180 1.000,00 
25 Zbieracz oleju KOMARA 12K 77200-0182 1.000,00 
26 Zapora EXPANDI 4300 77200-0204 2.500,00 
27 Zapora EXPANDI 4300 77200-0240 2.500,00 
28 Zwijadlo Roto-Pac 77200-0274 10.000,00 
29 Zapora EXPANDI 4300 77200-0275 7.000,00 
30 Zapora EXPANDI 4300 77200-0276 7.000,00 
31 Zapora EXPANDI 4300 77200-0277 7.000,00 
32 Zapora EXPANDI 4300 77200-0278 7.000,00 
33 Zbieracz oleju WALOSEP W-2 77200-0208 2.500,00 
34 Zbieracz oleju WALOSEP W-2 77200-0209 2.500,00 
35 Zwijarka zapory RO-CLEAN RB 1500 77200-0320 11.000,00 
36 Zapora RO-CLEAN DESMI LD 1500 77200-0321 77.000,00 
37 Zbiornik plywajacy 77800-0328 13.000,00 
38 Zbiornik plywajacy 77800-0329 13.000,00 
39 Zbiornik plywajacy 77800-0330 13.000,00 
40 Zbiornik plywajacy 77800-0331 13.000,00 
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41 Zapora Ro-Bomm1500 77200-0332 119.000,00 
42 Zapora Ro-Bomm1500 77200-0333 119.000,00 
43 Zapora Ro-Bomm1500 77200-0334 119.000,00 
44 Zapora Ro-Bomm1500 77200-0335 119.000,00 
45 Zapora Ro-Bomm1500 77200-0336 119.000,00 
46 Zapora Ro-Bomm1500 77200-0337 119.000,00 
47 Zapora Ro-Bomm1500 77200-0338 119.000,00 
48 Zbieracz Desmi Terminator 77200-0339 159.000,00 
49 Zbieracz Desmi Terminator 77200-0340 159.000,00 
50 Zbieracz Ro-Mop 77200-0341 15.000,00 
51 Zbieracz Ro-Mop 77200-0342 15.000,00 
52 Zbieracz Ro-Mop 77200-0343 15.000,00 
53 Zbieracz Ro-Mop 77200-0344 15.000,00 
54 Zbieracz Ro-Mop 77200-0345 15.000,00 
55 Zbiornik przenosny (oj. 5 m³) 77800-0346 2.000,00 
56 Zbiornik przenosny (oj. 5 m³) 77800-0347 2.000,00 
57 Zbiornik przenosny (oj. 5 m³) 77800-0348 2.000,00 
58 Zbiornik przenosny (oj. 5 m³) 77800-0349 2.000,00 
59 Zbiornik przenosny (oj. 5 m³) 77800-0350 2.000,00 
60 Zbiornik przenosny (oj. 5 m³) 77800-0351 2.000,00 
61 Zbiornik przenosny (oj. 5 m³) 77800-0352 2.000,00 
62 Zbiornik przenosny (oj. 5 m³) 77800-0353 2.000,00 
63 Zbiornik przenosny (oj. 5 m³) 77800-0354 2.000,00 
64 Zbiornik przenosny (oj. 5 m³) 77800-0355 2.000,00 
 Zbiornik plywajacy 77800-0364 10.000,00 

65 Agregat hydrauliczny 10 kW 34800-0097 14.000,00 
66 Agregat hydrauliczny 10 kW 34800-0098 14.000,00 
67 Agregat hydrauliczny 10 kW 34800-0099 14.000,00 
68 Scan Trawl System A (skrzydla 2x20 m) 77200-0356 31.000,00 
69 Scan Trawl System A (skrzydla 2x20 m) 77200-0357 31.000,00 
70 Scan Trawl System A (skrzydla 2x20 m) 77200-0358 31.000,00 
71 Mini Scan Trawl System (skrz. 2x5 m) 77200-0359 6.500,00 
72 Mini Scan Trawl System (skrz. 2x5 m) 77200-0360 6.500,00 
73 Mini Scan Trawl System (skrz. 2x5 m) 77200-0361 6.500,00 
74 Mini Scan Trawl System (skrz. 2x5 m) 77200-0362 6.500,00 
75 Mini Scan Trawl System (skrz. 2x5 m) 77200-0363 6.500,00 
76 Pompa wodna "Comet" 44100-0457 8.700,00 
77 Zapora Troilboom GP 900 77200-0365 22.000,00 
78 Zapora Troilboom GP 900 77200-0366 22.000,00 
79 Zapora Troilboom GP 900 77200-0367 22.000,00 
80 Zapora Troilboom GP 900 77200-0368 22.000,00 
81 Zapora Troilboom GP 900 77200-0369 22.000,00 
82 Pólzapora Ro-Boom 77200-0396 15.000,00 
83 Zbieracz Ro-Mop 77200-0397 5.000,00 
84 Zbieracz Ro-Mop 77200-0398 5.000,00 
85 Zbieracz Ro-Mop 77200-0399 5.000,00 
86 Mini Scan Trawl 77200-0414 3.000,00 
87 Mini Scan Trawl 77200-0415 3.000,00 
88 Mini Scan Trawl 77200-0416 3.000,00 
89 Zapora Troilboom 77200-0417 10.000,00 
90 Zapora Troilboom 77200-0418 10.000,00 
91 Zapora Troilboom 77200-0419 10.000,00 
 Razem wartosc ubezpieczeniowa 1.869.300,00 
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Zalacznik nr 4 do SIWZ 
 

MORSKA SLUZBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA (SAR) 
SZKODOWOSC (od 01.01.2002 do 18.12.2007) 

 
 

1. Ubezpieczenia morskie: 
a) Ryzyka morskie 

 
Rok polisowy: 2002 szkód: 6  wyplacono lacznie: 94.750 PLN 
 2004 szkód:3 wyplacono lacznie: 196.890 PLN 
 2005 szkód: 1 wyplacono lacznie: 9.212 PLN 
 2006 szkód: 1 wyplacono lacznie: 14.305 PLN 
 2007 szkód: 2 wyplacono lacznie: 26.150,92 PLN 
 
b) Aparatura i sprzet 

 
 

Rok polisowy: 2002 szkód: 1  wyplacono lacznie: 21.620 PLN 
 2003 szkód: 1 wyplacono lacznie: 13.036 PLN 
 2004 szkód: 2 wyplacono lacznie: 3.648 PLN 
 2005 szkód: 1 wyplacono lacznie: 5.600 PLN 
 2007 szkód: 2 wyplacono lacznie: 10.327,72 PLN 

 
2. Ubezpieczenie Nastepstw Nieszczesliwych Wypadków: 

 
 

Rok polisowy: 2002 szkód: 4  wyplacono lacznie: 6.898 PLN 
 2003 szkód: 2 wyplacono lacznie: 52.890 PLN 
 2004 szkód: 6 wyplacono lacznie: 27.320 PLN 
 2005 szkód: 3 wyplacono lacznie: 11.145 PLN 
 2006 szkód: 1 wyplacono lacznie: 5.425 PLN 
 2007 szkód: 1 wyplacono lacznie: 14.050 PLN 
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Zalacznik  nr 5 do SIWZ 

ISOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
NA REALIZAJE ZAMÓIENIA PUBLICZNEGO 

 
p o m i e d z y: 
Morska Sluzba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10,                       
81 – 340 Gdynia, NIP 586-20-76-216, REGON 192634129, zwana dalej „Zamawiajacym”,                       
reprezentowana przez: 
 1. Marka DLUGOSZA   Dyrektora 
 2. Krzysztofa FIDRYCHA   Glównego Ksiegowego 
a 
zwanym dalej „Wykonawca”,  
reprezentowanym przez: 

§1 
 

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:  „Przetargu 
nieograniczonego” (poz. rej. NZ –NT/I/PN/01/08) i przyjecia przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy, 
strony Umowy ustalaja, ze Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowa w zakresie: 
 

1.0.UBEZPIECZENIE CASCO STATKÓW RATOWNICZYCH I STATKÓW DO 
ZWALCZANIA ROZLEWÓW WRAZ Z WYPOSAZENIEM (ZALACZNIK Nr 1) 
 

Przedmiotowe ubezpieczenie zawarte jest na podstawie angielskich warunków ubezpieczenia statków na 
czas „Institute Time Clauses-Hulls” z 1/11/95 z rozszerzeniem odpowiedzialnosci przy szkodach 
kolizyjnych do 4/4 sumy ubezpieczenia (klauzula 8 – Collision Liability) oraz rozszerzeniem kl. 1.1.         
o prawo holowania przez ubezpieczone jednostki obiektów plywajacych oraz udzielania im asysty 
równiez w sytuacjach zastrzezonych 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.  
 
1.1. Przedmiot ubezpieczenia 
       Przedmiotem ubezpieczenia sa wymienione w zalaczniku nr 1,  i znajdujace sie w  
       posiadaniu Zamawiajacego, na podstawie tytulu prawnego: 
       statki ratownicze i statki do zwalczania rozlewów wraz z wyposazeniem (zalacznik nr 1),             
       posiadajace aktualna karte bezpieczenstwa oraz aktualne swiadectwo klasy 
 
1.2. Przedmiotowe ubezpieczenie obejmuje ryzyka wymienione w warunkach ubezpieczenia Institute  
       Time Clauses Hulls 1/11/95 wraz z w/w zmianami, a w szczególnosci:                                                                                                     

1) powstanie straty calkowitej lub szkody czesciowej w ubezpieczonych statkach ratowniczych i 
statkach do zwalczania rozlewów w wyniku dzialania sily wyzszej, sztormu, ognia, kradziezy, 
wojny, strajku lub piractwa, kolizji transportowych z innymi jednostkami plywajacymi, innymi 
obiektami stalymi, plywajacymi i samolotami, wypadku podczas przeladunku, w czasie  
skladowania na ladzie lub na statku w czasie jego postoju, wejscia na mielizne, otarcia o grunt, 
wybuchu kotlów, urwania walu lub wady materialu w maszynie, kadlubie, bledu lub zaniedbania 
kapitana, zalogi lub  pilotów, awarii wspólnej. 

       2) powstanie straty calkowitej lub szkody czesciowej 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, 
powstalych w czasie wykonywania zadan poszukiwania i ratowania zycia na morzu, zadan w 
zakresie zwalczania zagrozen i zanieczyszczen na morzu oraz innych zadan zwiazanych z 
bezpieczenstwem morskim. 
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1.3. Ustalenia dodatkowe: 
a) ubezpieczenie obejmuje jednostki przy nastepujacym zakresie plywania:    
      Morze Baltyckie, Wielki Belt, Kattegat, Skagerrak do 10° dlugosci geograficznej  
      wschodniej z wylaczeniem Zatoki Finskiej i Botnickiej, zgodnie z zakresem plywania  
      okreslonym w dokumentach jednostki plywajacej,  
b) franszyza redukcyjna przy wyplacie odszkodowania dla statków wymienionych 
    w zal. nr 1 wynosi: 
 1) dla statku m/s „Kapitan Poinc”                -               USD 
 2) dla statku ratowniczego typu SAR-1500 -               USD 
 3) dla pozostalych jednostek                        -               USD 
c) franszyza ma zastosowanie dla kazdego statku i kazdego wypadku oddzielnie za wyjatkiem:  
 - strat calkowitych, rzeczywistych i konstruktywnych, 
 - ogledzin dna po wejsciu statku na mielizne, 
 - kosztów poniesionych w celu zapobiezenia szkodzie lub zmniejszenia jej  
              rozmiarów (Sue and Labour) w przypadku straty calkowitej statku, 
 - szkód kolizyjnych doznanych i wyrzadzonych na skutek zderzenia z innymi  
    statkami, 
 - szkód kolizyjnych doznanych i wyrzadzonych na skutek zderzenia z innymi obiektami  
    stalymi lub innymi obiektami plywajacymi, 
 - kosztów leczenia i repatriacji czlonków zalóg. 
 

W przypadku wyzej wymienionych szkód/kosztów nalezne odszkodowanie bedzie wyplacane w pelnej 
wysokosci tj. bez potracania uzgodnionej franszyzy redukcyjnej. 
1.4. Suma ubezpieczenia dla danego statku jest jej wartosc w dolarach USA,  
       zadeklarowana przez Zamawiajacego do ubezpieczenia w ust. 1.1 (zalacznik nr 1). 
 
1.0.A. UBEZPIECZENIE LODZI RATOWNICZYCH WRAZ Z WYPOSAZENIEM (zal. nr 2),  
           SPRZETU DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW I PRZEPROWADZANIA AKCJI  
           RATOWNICZYCH ZNAJDUJACEGO SIE NA STATKACH, BRZEGOWYCH  
           STACJACH RATOWNICZYCH (zal. nr 3) ORAZ POJAZDU PODWODNEGO WRAZ  
           Z OPRZYRZADOWANIEM nr inwentarzowy 49300-0316 (zal. nr 1 pozycja nr 13). 
            

1. Przedmiotem ubezpieczenia sa znajdujace sie w posiadaniu ubezpieczonego, na 
           podstawie tytulu prawnego: 

 1 )  lodzie ratownicze brzegowych stacji ratowniczych wraz z wyposazeniem (zal. nr 2)  posiadajace     
        aktualna karte bezpieczenstwa oraz aktualne swiadectwo klasy 
2) sprzet do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji ratowniczych znajdujacy sie na statkach 

oraz Brzegowych Stacjach Ratowniczych (zal. nr 3) 
3) pojazd podwodny z oprzyrzadowaniem nr inwentarzowy 49300-0316 (zal. nr 1 poz. nr 13) 

 
2. Przedmiotowe ubezpieczenie obejmuje nastepujace ryzyka: 

a. w czasie transportu morskiego lub ladowego: 
- powstanie straty calkowitej lub szkody czesciowej w ubezpieczonych urzadzeniach lub  
   sprzecie, spowodowane przez ogien, sztorm, sile wyzsza, kolizje srodka transportu,  
   wypadek drogowy srodka transportu, strate calkowita srodka transportu, bledu lub  
   zaniedbania kapitana, zalogi, awarii wspólnej; 
b)  w czasie eksploatacji (pracy) na morzu lub w porcie, na statku lub na wodzie oraz w  
     czasie prób eksploatacyjnych w zakresie ryzyk wymienionych w Institute Time  
     Clauses Hulls 1/11/95 wraz ze zmianami wspomnianymi w ust. 1.0, a w  
     szczególnosci : 
- powstanie straty calkowitej lub szkody czesciowej spowodowane przez ogien, sztorm,  
   sile wyzsza, przypadkowe uszkodzenie/zniszczenie w wyniku kolizji ze srodkiem  
   transportu lub kontakt z innymi przedmiotami ruchomymi i stalymi, wejscie na  
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   mielizne, otarcie o grunt, bledu lub zaniedbania kapitana, zalogi. 
c) powstanie straty calkowitej lub szkody czesciowej urzadzen lub sprzetu powstale  
    podczas ich zaladunku i wyladunku na lub ze srodka transportu, w tym równiez przy   
    opuszczaniu do wody i wyciaganiu z niej pod warunkiem, ze operacje te wykonywane  
    byly zgodnie z zasada nalezytej starannosci; 
d) w czasie skladowania na ladzie lub na statku w czasie jego postoju: 
- od kradziezy z wlamaniem i rabunku wg aktualnie obowiazujacych „OGÓLNYCH  
   WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEZY Z WLAMANIEM I  
   RABUNKU”  
- od ognia i innych zdarzen losowych wg aktualnie obowiazujacych „OGÓLNYCH  
  WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEN  
  LOSOWYCH”  
 

3. Z ubezpieczenia wylacza sie: 
 

a. Szkody spowodowane przez osoby skierowane do pracy przez Zamawiajacego, a nie 
posiadajace odpowiednich kwalifikacji do obslugi ubezpieczonych urzadzen oraz sprzetu i 
nie gwarantujace prawidlowej ich eksploatacji,  

b. Szkody wynikle z normalnego zuzycia, 
c. Wade ukryta, 
d. Szkody spowodowane przez wade konstrukcyjna, które wykryte zostaly w okresie 

gwarancyjnym/rekojmi, (*) 
e. Kradziez zwykla lub zaginiecie w niewiadomych okolicznosciach,  

 
4. W przypadku konstruktywnej straty calkowitej, z wyplaconego odszkodowania potraca sie 

ustalona wartosc urzadzenia lub sprzetu w stanie uszkodzonym i/lub wartosc odzyskanej czesci 
urzadzenia lub sprzetu, jezeli czesc ta ma jeszcze wartosc uzytkowa dla celów do jakich byla 
przeznaczona.                                                                                            Odszkodowanie za strate 
calkowita konstruktywna platne jest tylko w takim przypadku, gdy uzasadnione koszty 
ratownictwa, naprawienia uszkodzenia i/lub przywrócenia do stanu poprzedniego przekraczaja 
sume ubezpieczenia.  
 

5. Franszyza redukcyjna przy wyplacie odszkodowania wynosi: 
 

a. dla lodzi ratowniczych wymienionych w zal. nr 2                          -              USD 
b. dla sprzetu do zwalczania rozlewów i przeprowadzania akcji  

      ratowniczych znajdujacych sie w Brzegowych Stacjach Ratowniczych 
      wymienionego w zal. nr 3     -              USD 

c. dla pojazdu podwodnego wymienionego w zal. nr 1 poz. nr 13    -              USD 
 
     6.  Franszyza redukcyjna ma zastosowanie dla kazdej lodzi ratowniczej i kazdego wypadku  
                oddzielnie za  wyjatkiem:  
 

 - strat calkowitych, rzeczywistych i konstruktywnych, 
 - kosztów poniesionych w celu zapobiezenia szkodzie lub zmniejszenia jej  
              rozmiarów (Sue and Labour) w przypadku straty calkowitej lodzi ratowniczych, 
 - szkód kolizyjnych doznanych i wyrzadzonych na skutek zderzenia z innymi obiektami  
    stalymi lub innymi obiektami plywajacymi, 
            - kosztów leczenia czlonków zalóg 
 

               W przypadku wyzej wymienionych szkód/kosztów nalezne odszkodowanie bedzie  
               wyplacane w pelnej wysokosci tj. bez potracania uzgodnionej franszyzy redukcyjnej.  
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    7. Suma ubezpieczenia dla lodzi ratowniczych oraz sprzetu do zwalczania rozlewów i   
         przeprowadzania akcji ratowniczych jest jej wartosc w dolarach USA, zadeklarowana przez  
         Zamawiajacego do ubezpieczenia w ust. 1.0.A (zal. nr 1 pozycja nr 13, zal. nr 2, zal. nr 3). 
 
(*) Wada konstrukcyjna obiektu to wada obiektu powstala na skutek bledu konstrukcyjnego popelnionego 
w trakcie projektowania tego obiektu, a jej istnienie moze spowodowac powstanie uszkodzenia lub 
zwiekszyc prawdopodobienstwo jego wystapienia. 
 
2.0. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ Z TYTULU EKSPLOATACJI  
       STATKÓW RATOWNICZYCH, STATKÓW DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW I LODZI  
       RATOWNICZYCH. 
 
Przedmiotowe ubezpieczenie zawarte jest na podstawie angielskich warunków „Institute Protection and 
Indemnity Clauses Hulls – Time” z 20/7/87 z pózniejszymi zmianami. 
 
2.1. Ubezpieczenie dotyczy: 
- strat finansowych z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej Zamawiajacego jako armatora wobec osób 
   trzecich z tytulu eksploatacji statków ratowniczych, statków do zwalczania rozlewów, lodzi  
   ratowniczych, ich transportu, wykonywania zadan poszukiwania i ratowania zycia na morzu, zadan  
   w zakresie zwalczania zagrozen i zanieczyszczen na morzu i innych zadan zwiazanych z  
   bezpieczenstwem morskim,  
- kosztów leczenia za granica w naglych wypadkach i repatriacji czlonków zalóg z zagranicy w  
   zwiazku z naglymi wypadkami. 
 
2.2. Ubezpieczone ryzyka: 
       Straty finansowe i koszty, do pokrycia których Zamawiajacy moze byc zobowiazany w mysl  
       postanowien prawnych wobec osób trzecich zaistnialych w zwiazku z zadaniami wymienionymi          
       w pkt 2.1 
 
2.3. Limit odpowiedzialnosci równy jest zadeklarowanej przez Zamawiajacego sumie ubezpieczenia       
       danej jednostki plywajacej. 
 
3.0. UBEZPIECZENIE RZECZY OSOBISTYCH ZALÓG STATKÓW RATOWNICZYCH,  
       STATKÓW DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW ORAZ LODZI RATOWNICZYCH. 
 
3.1. Przedmiotem ubezpieczenia sa rzeczy osobiste przeznaczone do uzytku wlasnego oraz    
       wykonywania zawodu przez: 

a. czlonków zalóg zatrudnionych na statkach ratowniczych i statkach do zwalczania 
rozlewów,  

b. ratowników Brzegowych Stacji Ratowniczych, ratowników ochotników,  
c. praktykantów i kierowników praktyk zawodowych i srednich szkól morskich oraz 

wyzszych uczelni na czas odbywania praktyki na statkach. 
d. innych osób delegowanych do pracy na statkach w okresie zamustrowania, pod 

warunkiem dokonania wpisu w dzienniku okretowym potwierdzajacego fakt ich pobytu 
na statku,  

3.2. Ubezpieczone ryzyka:  
 1) strata calkowita lub uszkodzenie czesciowe rzeczy osobistych spowodowane wypadkami, które  

moga wydarzyc sie: 
a) na statku podczas plywania na morzu lub postoju w porcie, jezeli szkoda jest 

spowodowana  wypadkiem bedacym rezultatem ryzyka wymienionego w warunkach 
Institute Time Clauses Hulls 1/11/95 
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b) na ladzie podczas postoju statku w porcie, na Stacji Ratowniczej, 
 
c) w czasie repatriacji czlonka zalogi z zagranicy do Polski, 
d) w czasie pobytu za granica po wyokretowaniu za zgoda kapitana statku np. w celu leczenia, 
e) w drodze z domu do pracy i z pracy do domu 

    2) ubezpieczenie niniejsze obejmuje równiez wypadki spowodowane dzialaniami wojennymi,  
        strajkami, rozruchami i zaburzeniami spolecznymi, z wylaczeniem wypadków spowodowanych  
        wojna, w której Polska bierze udzial. 
3.3. Ograniczenie odpowiedzialnosci: z ubezpieczenia wylacza sie: 
  a) straty calkowite lub uszkodzenia czesciowe rzeczy osobistych powstale w czasie lub miejscu  
      innym niz okreslone w ust. 3.2  
  b) kradziez zwykla lub zaginiecie, 
  c) straty calkowite lub uszkodzenia czesciowe walut, papierów wartosciowych, kosztownosci,  
      kamieni szlachetnych, dziel, sztuki, zbiorów filatelistycznych, wyrobów ze zlota i innych metali  
      szlachetnych z wyjatkiem obraczek slubnych, 
  d) straty calkowite lub uszkodzenia czesciowe spowodowane normalnym zuzyciem,  
  e) straty calkowite lub uszkodzenia czesciowe spowodowane umyslnie, stanem nietrzezwosci  
      ubezpieczonego, dzialaniem narkotyków lub innych srodków odurzajacych, 
  f) szkody spowodowane konfiskata lub zatrzymaniem przez wladze celne. 
3.4. Suma gwarancyjna na jedna osobe wynosi zl 4.000,- 
3.5. Postepowanie po powstaniu szkody: w razie jakiegokolwiek zdarzenia, które mogloby  
       spowodowac strate calkowita lub uszkodzenie czesciowe, Ubezpieczony/Zamawiajacy w miare  
       mozliwosci powinien podjac dzialanie zapobiegajace zwiekszeniu sie tego uszkodzenia. 
1) Kazdy przypadek straty calkowitej lub uszkodzenia czesciowego rzeczy osobistych powinien byc  
     niezwlocznie zgloszony przez ubezpieczonego kapitanowi statku i odnotowany w dzienniku  
     okretowym z podaniem okolicznosci jego powstania, a jezeli to jest niemozliwe nalezy wypadek  
     zglosic Zamawiajacemu niezwlocznie po powrocie do kraju 
- Jezeli szkoda powstala w czasie okreslonym w ust. 3.2. podpunkt a), b), c), d), e) Zamawiajacy  
   zobowiazany jest zglosic zdarzenie Wykonawcy przedstawiajac dokument potwierdzajacy zdarzenie  
   (protokól policji, linii lotniczych, itp.). 
2) Przypadek kradziezy z wlamaniem nalezy niezwlocznie zglosic miejscowym organom scigania, a  
    jezeli zdarzenie ma miejsce na morzu – kapitanowi i przedstawic Wykonawcy dokument  
    potwierdzajacy takie zgloszenie. 
3) Ubezpieczony powinien sporzadzic opis wypadku oraz podac spis rzeczy straconych calkowicie lub  
    uszkodzonych czesciowo, z podaniem okresu uzytkowania rzeczy oraz ich wartosci z  
    uwzglednieniem procentu zuzycia. 
4) Uszkodzona czesciowo rzecz lub rzeczy powinny byc zachowane w celu umozliwienia  
     przedstawicielowi Wykonawcy oszacowania uszkodzenia. Jezeli spelnienie tego warunku nie jest  
     mozliwe z powodu okolicznosci, które poszkodowany powinien uzasadnic, oszacowanie szkody  
     nastepuje przez komisje powolana doraznie przez kapitana statku. 
- Komisja zobowiazana jest sporzadzic protokól szkodowy stwierdzajacy okolicznosci powstania  
   szkody na podstawie zapisu w dzienniku okretowym i/lub znany jej stan faktyczny oraz dokonac  
   spisu i wyceny rzeczy straconych lub uszkodzonych wg ustalen zawartych w podpunkcie 3). 
3.6. Wyplata odszkodowania nastepuje na podstawie pisemnego wniosku Zamawiajacego w ciagu 30  
       dni od daty zlozenia Wykonawcy prawidlowo uzasadnionego i udokumentowanego roszczenia po  
       sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym i jego zasadnosci i wysokosci.  
       Odszkodowanie platne jest w zlotych przy uwzglednieniu cen krajowych obowiazujacych w dniu  
       wypadku po potraceniu procentu normalnego zuzycia od wartosci przedmiotu w stanie nowym. 
1) Odszkodowania za uszkodzenia czesciowe wyplacane bedzie w wysokosci równej kosztom napraw. 
    -  Gdy koszt naprawy jest wyzszy od wartosci rzeczy w dniu wypadku – rzecz ta bedzie uznana za  
        stracona calkowicie. 
2) Odpowiedzialnosc Wykonawcy za strate calkowita lub szkody czesciowe wszystkich rzeczy  
    osobistych ubezpieczonego ograniczona jest z jednego wypadku do wysokosci sumy ubezpieczenia  



 

 

29 

29 

    ustalonej w ust. 3.4. 
 
3) Wyplaty odszkodowan Wykonawcy dokonuje na wniosek i za posrednictwem Zamawiajacego.  
    Platnosc odszkodowania moze nastapic bezposrednio na rzecz ubezpieczonego w przypadku  
    posiadania przez niego upowaznienia od Zamawiajacego do odbioru wspomnianego  
    odszkodowania. 
4) Zamawiajacy ma obowiazek zabezpieczyc Wykonawcy dowody w celu umozliwienia wszczecia  
    postepowania regresowego w stosunku do osób winnych powstania szkody rzeczy osobistych. 
3.7. W przypadkach wyraznie nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie  
       maja „OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEZY Z WLAMANIEM I  
       RABUNKU  
4.0. UBEZPIECZENIE NASTEPSTW NIESZCZESLIWYCH WYPADKÓW ZALÓG  
       STATKÓW RATOWNICZYCH, STATKÓW DO ZWALCZANIA ROZLEWÓW ORAZ  
       LODZI RATOWNICZYCH 
4.1. Przedmiotem ubezpieczenia sa nastepstwa nieszczesliwych wypadków: 

a) czlonków zalóg 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 równiez w czasie transportu poszkodowanego do kraju;                                    
jako zamustrowanych rozumie sie równiez pracowników ladowych delegowanych do 
pracy, pod warunkiem dokonania wpisu w dzienniku okretowym potwierdzajacego fakt 
ich pobytu na statku,  

b) ratowników Brzegowych Stacji Ratowniczych, ratowników ochotników podczas 
wykonywania zadan ratownictwa zycia na morzu, szkolen oraz w drodze do i ze Stacji 
Ratowniczej. 

c) praktykantów i kierowników praktyk zawodowych i srednich szkól morskich oraz 
wyzszych uczelni na czas odbywania praktyki na statkach. 

4.2. Za nieszczesliwy wypadek uwaza sie nagle zdarzenie wywolane przyczyna zewnetrzna, w którego  
       nastepstwie ubezpieczony, niezaleznie od swej woli, doznal uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia  
       lub zmarl.  
4.3. Za nieszczesliwy wypadek uwaza sie równiez zwichniecie stawu oraz naderwanie lub przerwanie  

 sciegien spowodowane naglym natezeniem sil, a takze oparzenia, skutki dzialania gazów   
 spalinowych, utoniecia, porazenia sloneczne, zakazenie krwi lub ran, jesli nastapilo to wskutek  
 skaleczenia powstalego w nieszczesliwym wypadku. 

4.4. Za nieszczesliwy wypadek uwaza sie takze stany chorobowe, które wystepuja i dzialaja nagle  
(zawaly, wylewy krwi do mózgu itp.), jesli te stany wynikly wskutek warunków pracy, a na ich 
powstanie wplynelo nagle zdarzenie wywolane przyczyna zewnetrzna. 

4.5. Uwaza sie za nieszczesliwy wypadek równiez wypadniecie jadra miazdzystego spowodowane nie 
tylko zdarzeniem okreslonym w ust. 4.3., lecz takze naglym wysilkiem fizycznym lub gwaltownym 
ruchem. 

4.6. Rodzaje i wysokosc swiadczen: 
1) w razie smierci – swiadczenie jednorazowe w wysokosci zl 50.000,- wyplacane osobie 

uprawnionej                                                                                                                               Przez 
osobe uprawniona rozumie sie osobe upowazniona do otrzymania swiadczenia w razie smierci 
ubezpieczonego czlonka zalogi, wskazana przez niego na pismie. W przypadku nie wyznaczenia 
osoby uprawnionej, swiadczenie przysluguje czlonkom rodziny wg nastepujacej kolejnosci: 
malzonkowi, dzieciom, rodzicom, innym spadkobiercom ustawowym; 

2) w razie trwalej utraty zdolnosci do wykonywania zawodu zl 50.000,- 
3) w razie stalego uszczerbku na zdrowiu – czesc sumy ubezpieczenia zl 50.000,- równa procentowi 

stalego uszczerbku na zdrowiu ustalonemu przez lekarza zaufania Wykonawcy lub lekarza 
orzecznika ZUS; 

4) zasilek dzienny z tytulu niezdolnosci do pracy – wyplacany w wysokosci zl 45,- za dzien 
poczawszy od dnia nastepnego po wypadku, pod warunkiem, ze niezdolnosc do pracy trwac 
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bedzie kazdorazowo dluzej niz 4 dni z tym jednak, ze odpowiedzialnosc Wykonawcy 
ograniczona jest do swiadczenia tylko lacznie za 90 dni niezdolnosci do pracy; 

5) zwrot 10 % wydatków na naprawe lub nabycie protez i srodków pomocniczych poniesionych w 
zwiazku z nieszczesliwym wypadkiem – nastepuje w oparciu o dostarczone oryginaly rachunków 
i pod warunkiem, ze naprawa/nabycie zlecone zostaly przez lekarza oraz mialy miejsce w okresie 
2 lat od daty zaistnienia nieszczesliwego wypadku. 

4.7.W kazdym przypadku suma ubezpieczenia zl 50.000,- stanowi górna granice odpowiedzialnosci 
Wykonawcy w odniesieniu do jednego poszkodowanego i jednego zdarzenia, a sumy ubezpieczenia 
okreslone odrebnie dla kazdego z tych swiadczen nie moga byc laczone.                   W szczególnym 
przypadku, gdy po wyplacie jednego ze swiadczen, o których mowa w ust. 4.6.1), 2) i 3), nastapi 
zdarzenie zwiazane z innym sposród tych swiadczen, a suma ubezpieczenia okreslona dla tego 
swiadczenia bedzie nizsza od wczesniej wyplaconego swiadczenia lub równa temu swiadczeniu, 
zadne dodatkowe swiadczenie nie przysluguje. 

4.8. Swiadczenia z tytulu ubezpieczen wymienionych w ust. 4.6.1), 2) i 3) przysluguja, gdy     
       stwierdzone trwale nastepstwa nieszczesliwego wypadku ujawnily sie w okresie 2 lat od daty        
       zdarzenia. 
4.9. W przypadku gdy poszkodowany zmarl z przyczyn nie objetych niniejszym ubezpieczeniem   przed 

pobraniem naleznego mu swiadczenia z tytulu nastepstw nieszczesliwych wypadków, swiadczenie 
to wyplaca sie osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 4.6.1). 

4.10. W przypadkach wyraznie nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie  
         maja „OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW   
   

5.0 DODATKOWE KLAUZULE OBOWIAZUJACE W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZEN 
WYMIENIONYCH W § 1. 

 
W uzupelnieniu warunków ubezpieczenia wymienionych w § 1 (tj. Institute Time Clauses – Hulls 
1/11/95, Institute Protection and Indemnity Clauses – Hulls – Time 20/7/87) – wlacza sie angielskie 
klauzule Instytutu Ubezpieczycieli Londynskich: 
 
1. Electronic Date Recognition Clause z 11/8/99 
2. Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic  
    Weapons Exclusion Clause z 10/11/03 (Cl. 370) 
3. Institute Cyber Attack Exclusion Clause z 10/11/03 (Cl. 380) 
 
Wszystkie ww. Klauzule stanowia zalacznik i integralna czesc niniejszej Umowy. 
 

§2 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 
1. Umowe zawiera sie na okres od 01.03.2008 r. do 28.02.2009 r. 
2. Wykonawca wystawi na zadanie Zamawiajacego dokumenty ubezpieczeniowe 

potwierdzajace ochrone ubezpieczeniowa na okres trwania umowy w terminie  
od 01.03.2008 r. do 28.02.2009 r.  

§3 
 

ZMIANA ZAKRESU UBEZPIECZENIA 
 

Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca moze zmienic zakres podmiotów i przedmiotów objetych 
ochrona ubezpieczeniowa, w trakcie obowiazywania Umowy, na podstawie pisemnego zgloszenia 
Zamawiajacego i zmiany te beda obowiazujace od dnia zgloszenia. 
W przypadku jednostek plywajacych i sprzetu ratowniczego wprowadzonych do eksploatacji w trakcie 
okresu ubezpieczenia poczatkiem okresu ubezpieczenia jest data wprowadzenia tej jednostki do 
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eksploatacji. W przypadku jednostek plywajacych i sprzetu wycofanych z eksploatacji – koncem 
ubezpieczenia jest data ich wycofania. 
 
 
Wszelkie zmiany dotyczace stanu ilosciowego przedmiotów ubezpieczenia wymienionych w § 1. ust. 1.1. 
i ust. 1.0.A. spowodowane zakupem, sprzedaza, kasacja lub wycofaniem z eksploatacji Zamawiajacy 
zglasza do Wykonawcy nie pózniej niz w ciagu 1 miesiaca od daty takiej zmiany. 
Zmiana zakresu ubezpieczenia powodujacego wzrost kosztów uslugi powinna byc dokonana zgodnie z 
ustawa – prawo zamówien publicznych.  

§4 
 

KOSZT REALIZACJI UMOWY (SKLADKA ZA UBEZPIECZENIE)  
i WARUNKI PLATNOSCI 

 
1. Koszt uslugi (skladka nalezna za ubezpieczenie) zgodnie z wymogami i zakresem 

przewidzianym w § 1 Umowy za okres od 01.03.2008 r. do 28.02.2009 r. zgodnie z § 2 
Umowy ustalono w wysokosci zl. ………….. (slownie: ……………………………. PLN)  i 
obejmuje on wszystkie koszty wchodzace w zakres realizacji Umowy. Zamawiajacy zaplaci 
uzgodniona kwote w czterech kwartalnych ratach, przy czym I rate w terminie 14 dni od daty 
wystawienia faktury. W przypadku nie uiszczenia naleznosci w terminie Wykonawca naliczy 
odsetki ustawowe. 

2. Koszt uslugi moze byc zmieniony w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia      
                  przewidzianego w § 3 Umowy. 

§5 
 

TRYB ZGLASZANIA I USUWANIA SKUTKÓW AWARII ORAZ WYPADKÓW 
 

1. Kazdy wypadek lub zdarzenie, które moze stanowic podstawe roszczenia o odszkodowanie, 
winno byc niezwlocznie zgloszone do Wykonawcy, a w razie wypadku lub zdarzenia 
majacego miejsce za granica, gdy nie ma mozliwosci powiadomienia bezposrednio  
Wykonawcy, do jego zagranicznego przedstawiciela.  

2. Zamawiajacy zobowiazany jest na zadanie Wykonawcy udzielic wyjasnien oraz 
niezwlocznie dostarczyc dokumenty i dowody niezbedne do ustalenia przyczyn i okolicznosci 
wypadku/zdarzenia oraz wysokosci roszczenia, a takze umozliwic przeprowadzenie w tym 
celu niezbednych dochodzen.  

3. Zamawiajacy zobowiazany jest dolozyc wszelkich staran w celu zapobiezenia szkodzie, 
zmniejszenia jej rozmiarów, a takze z nalezyta starannoscia zabezpieczyc roszczenia zwrotne 
w stosunku do osób trzecich, odpowiedzialnych za powstanie lub zwiekszenie szkody. 

4. Jezeli Zamawiajacy rozmyslnie lub wskutek razacego niedbalstwa nie dopelni 
któregokolwiek z obowiazków okreslonych w ww. ust. 1-3, a ma to wplyw na ustalenie i na 
rozmiar szkody, Wykonawca moze odmówic wyplaty odszkodowania za szkody powstale z 
tego tytulu albo ograniczyc jego wysokosc.  

5. W przypadku gdy skutki awarii usuwane sa w kraju i koszty usuniecia jej  
przekraczaja 14.000 EURO,  Zamawiajacy zobowiazany jest wybrac wykonawce remontu w 
drodze przetargu zgodnie z ustawa - prawo zamówien publicznych, a gdy awaria usuwana jest 
poza granicami kraju w porozumieniu z Wykonawca wybiera wykonawce remontu, którego 
oferta jest najkorzystniejsza. 

6. Wzrost kosztów usuniecia skutków awarii spowodowany procedura wyboru przez 
Zamawiajacego wykonawcy remontu i dostawcy czesci zamiennych w drodze przetargu 
zgodnie z ustawa – prawo zamówien publicznych nie obciaza Wykonawcy.  

7. Zasada przewidziana w ust. 5 obowiazuje przy wyborze dostawców urzadzen i czesci 
zamiennych oraz materialów niezbednych do usuniecia awarii.  

 



 

 

32 

32 

8. W przypadku sporu, pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca co do 
zakresu remontu niezbednego dla usuniecia stwierdzonych skutków awarii, decydujacymi sa 
wymagania instytucji klasyfikacyjnej (PRS) lub administracji morskiej niezbedne dla 
uzyskania klasy lub karty bezpieczenstwa po usuniecia skutków awarii. Niemniej jednak ich 
opinia nie musi byc rozstrzygajaca co do zakresu polisowego awarii.  

 
 
9. W razie wyrzadzenia szkody osobom trzecim i powstania z tego tytulu zobowiazan objetych 

ubezpieczeniem Zamawiajacy moze udzielic Wykonawcy  pelnomocnictw  do prowadzenia 
sprawy. 

 
10. Wykonawca w zakresie ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z niniejszej Umowy moze 

udzielic na wniosek Zamawiajacego odpowiednich gwarancji zwiazanych z roszczeniem 
osób trzecich.  

§6 
 

WYPLATA ODSZKODOWANIA 
 

1. Wyplata odszkodowania nastepuje na podstawie pisemnego odpowiednio udokumentowanego 
wniosku zlozonego Wykonawcy przez Zamawiajacego po sprawdzeniu przez Wykonawce 
zasadnosci i wysokosci roszczenia pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym. 
Roszczenie musi przekraczac wysokosc uzgodnionej franszyzy by podlegalo platnosci przez 
Wykonawce. 

 
2. Odszkodowania beda wyplacane po potraceniu franszyzy redukcyjnej przewidzianej w § 1. 

Wartosc franszyzy w zlotych polskich bedzie przeliczona wg kursu sredniego USD zgodnie z 
Tabela Kursów NBP obowiazujaca w dniu wyplaty odszkodowania.  

 
3. Wyplata odszkodowania bedzie dokonywana w zlotych polskich na konto Zamawiajacego 

lub konto Wykonawcy remontu wskazane przez Zamawiajacego. Roszczenia z tytulu 
kosztów poniesionych przez Zamawiajacego w walutach obcych beda refundowane w 
zlotych polskich po ich przeliczeniu wg kursu sredniego waluty zgodnie z Tabela Kursów 
NBP obowiazujaca w dniu wyplaty odszkodowania. 

 
4. Termin wyplaty odszkodowania nie moze przekroczyc 30 dni od daty przekazania 

Wykonawcy wszystkich dokumentów niezbednych dla dokonania platnosci. Jezeli w 
powyzszym terminie nie mozna wyjasnic wszystkich okolicznosci koniecznych dla ustalenia 
zakresu odpowiedzialnosci polisowej Wykonawcy i/lub wysokosci szkody, Wykonawca 
wyplaci bezsporna czesc odszkodowania w ww. terminie. Pozostala, kwota zostanie 
wyplacona w ciagu 30 dni od daty otrzymania dodatkowych wyjasnien i informacji od 
Zamawiajacego koniecznych dla ustalenia zakresu odpowiedzialnosci polisowej Wykonawcy 
i ostatecznej wysokosci odszkodowania.  

 
5. W przypadku nie dotrzymania terminu wyplaty odszkodowania wymienionego w pkt. 4 

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 0,01 % kwoty 
odszkodowania za kazdy dzien zwloki. 

 
6. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze przyznane odszkodowanie jest niewystarczajace, 

ma prawo odwolac sie od decyzji Wykonawcy. Odpowiedz Wykonawcy powinna byc 
udzielona w terminie 14 dni.  

§7 
 

ROSZCZENIA ZWROTNE 
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1. Jezeli Zamawiajacemu przysluguje roszczenie przeciwko osobie trzeciej lub czlonkom zalogi 

odpowiedzialnym za szkode, roszczenie to przechodzi na Wykonawce do wysokosci 
wyplaconego odszkodowania/swiadczenia.  

2. W przypadku, gdy szkoda powstala z powodu umyslnego dzialania lub zaniechania (winy 
umyslnej) kapitana, czlonka zalogi lub odpowiedzialnych osób trzecich Zamawiajacy 
zobowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy i przedstawienia koniecznych 
dowodów zapewniajacych Wykonawcy wniesienie roszczenia zwrotnego do ww. osób z tytulu 
wyrzadzonej szkody do wysokosci wyplaconego odszkodowania. 

3. Jezeli Zamawiajacy zrzeknie sie praw przyslugujacych do osób trzecich lub czlonków zalogi z 
tytulu poniesionych szkód, Wykonawca zwolniony jest od obowiazku zaplaty odszkodowania 
w odpowiednim stosunku do wartosci roszczenia. 

 
§ 8 

 
POSTEPOWANIE SADOWE I ARBITRAZOWE 

 
1. W przypadku wszczecia postepowania sadowego lub arbitrazowego przeciwko 

Zamawiajacemu, powinien on zawiadomic o tym niezwlocznie Wykonawce w celu jego 
ewentualnego przystapienia do postepowania. Jezeli bedzie to konieczne Zamawiajacy 
udzieli Wykonawcy odpowiedniego pelnomocnictwa, informacji oraz dostarczy niezbedne 
dokumenty i dowody oraz zapewni udzial odpowiednich swiadków. 

2. Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia poniesionych przez Zamawiajacego 
niezbednych kosztów sadowych lub arbitrazowych oraz obrony i rzeczoznawców, w zwiazku 
ze zgloszonymi przeciwko niemu przez osoby trzecie roszczeniami objetymi niniejsza 
Umowa.                                                                                                          Postanowienie to 
ma zastosowanie równiez wtedy, gdy nie nastapi wyplata odszkodowania. 

§ 9  
 

SPRAWY PROCEDURALNE 
1. Umowe sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.  
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie i w powolanych w niej warunkach maja 

zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.  
3. Spory pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca wynikajace z niniejszej Umowy, po 

wyczerpaniu mozliwosci polubownego zalatwienia sporu beda rozstrzygane przez sad w Gdyni 
lub Gdansku.  

4. Zamawiajacy moze odstapic od umowy na zasadach i ze skutkiem okreslonym w art. 145 ustawy 
– Prawo zamówien publicznych. 

Zalaczniki: 
1. Wykaz statków (zalacznik nr 1 z dnia 15.12.2007 r.) 
2. Wykaz lodzi (zalacznik nr 2 z dnia 15.12.2007 r.) 
3. Wykaz sprzetu (zalacznik nr 3 z dnia 15.12.2007 r.) 

 

 
PODPIS STRON 

 
ZAMAWIAJACY:                        WYKONAWCA: 
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Zalacznik nr 6 do SIWZ 
 

WZÓR OSWIADCZENIA 
………………………………………..…… 
              / pieczatka adresowa firmy wykonawcy/ 
 
 
 
 
Dotyczy postepowania znak sprawy: NZ- NT/I/PN/01/08 
 

 
 

OSWIADCZENIE 
 

 
 Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówien publicznych 
( j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oswiadczamy, ze: 
 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, 
jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien, 

2. posiadamy niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjalem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie 
zamówienia, 

4. nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia,     o którym 
mowa w art. 24 ustawy. 

 
 
 
 
 

………………………… 
Miejscowosc i data 

……………….…………………………… 
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy w dokumentach 
rejestrowych lub we wlasciwym upowaznieniu/ 
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Zalacznik nr 7 do SIWZ 

………………………………....  
/ pieczec adresowa firmy wykonawcy/                                                                           

FORMULARZ  OFERTY 
Dane Wykonawcy: ( w przypadku podmiotów wystepujacych wspólnie nalezy wpisac dane podmiotu uprawnionego – pelnomocnika) 

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………. 
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………… 
Powiat: ……………………………………..  Województwo: ………………………………… 

Tel: ………………………………Fax: do korespondencji: ………………………………..….. 
NIP: ………………………………………… REGON: ………………………………………. 
Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………... 
Odpowiadajac na publiczne ogloszenie skladamy oferte na wykonanie uslugi polegajacej na 
ubezpieczeniu morskim zgodnie z zakresem i wymaganymi warunkami ubezpieczenia morskiego 
okreslonymi przez Zamawiajacego w zalaczniku A do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, znak sprawy nadany przez Zamawiajacego: NZ-N/I/PN/01/08:   
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wg formularza cenowego stanowiacego zalacznik 
nr … do oferty za: 

a. Cene netto …………………..………. zl, (slownie:…………………………zl) 
b. Podatek VAT w stawce…… % ,kwota: ……………. zl  (slownie ………… zl) 
c. Cena brutto …………………………... zl (slownie……………………….. zl) 

2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowane w okresie ………………………..…… 
3. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z trescia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. Uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w pkt 11.1 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert. 
5. Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty przedmiotu zamówienia i 

realizacji przyszlego swiadczenia umownego. 
6. Niniejsza oferte skladamy we wlasnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o 

udzielenie zamówienia *) 
7. Informuje, ze przy realizacji zamówienia wykonanie nizej wymienionych czesci zamówienia 

powierze podwykonawcom: ………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 

8. Nie zastrzegamy / zastrzegamy  *) ujawnienia informacji stanowiacych tajemnice w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wymienionych ponizej : 

Strony w ofercie Lp Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
od Do 

    
    

*) Niepotrzebne skreslic                                                     
 
                                              
……………………………………  …………………...…………………………………… 

/ miejscowosc, data/  / Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 
do reprezentowania wykonawcy w dokumentach 
rejestrowych lub we wlasciwym upowaznieniu/ 
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                                                                                                          Zalacznik nr 8 do SIWZ 
WZÓR FORMULARZA CENOWEO  

……………………………………………… 
 / pieczec adresowa firmy wykonawcy / 
 

Dotyczy postepowania znak sprawy: NZ- NT/I/PN/01/08 
 

FORMULARZ  CENOWY 
 
 

Poz/ 
Zadanie 

Wyszczególnienie  
zakresu przedmiotu 

( grupy ubezpieczenia) 
 

Wartosc skladki  
za okres  
12 m-cy 
w PLN 

1 2 3 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
OGÓLEM wartosc skladki  za okres 12 miesiecy 

 

 
 
 
Slownie:  - ……………………………………………………………………………….PLN                                                                                                                              
                                                                                                                     
 
 
 

……………………………..  ……………………………………….. 
/ miejscowosc i data/  / Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy w dokumentach 
rejestrowych lub we wlasciwym upowaznieniu/ 

 
 


