22.01.2016 r.
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Hryniewickiego 10 , 81-340 Gdynia

Znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu:

Świadczenie usług ubezpieczeniowych, w podziale na zadania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Zatwierdzam:
22.01.2016 r.

DYREKTOR
/-/
Marek Długosz
Rozdział I. Zamawiający
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10
NIP: 586-20-76-216 , Regon: 192634129
Sekretariat Dyrektora: tel.: + 48 58 661 52 22, fax.: + 48 58 620 53 38
Dział Zamówień Publicznych: tel/fax.: + 48 58 660 76 61
Znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Danuta Jereczek, Katarzyna Wińska-Rużewicz– zam.pub@sar.gov.pl
lub fax: 58 660 76 61

nr faksu do korespondencji: + 48 58 660 76 61 lub +48 58 620 53 38
e-mail do korespondencji: zam.pub@sar.gov.pl
korespondencja pisemna: Sekretariat Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10 ( piętro II), czas urzędowania Sekretariatu: od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
Miejsce i termin składania ofert określono w rozdziale XVI SIWZ
Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania- przewidziane ustawą Pzpbędą udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state – pod nazwą postępowania.
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych(j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Rozdział III. Informacje ogólne
1. Zamawiający prowadzi postępowanie w procedurze właściwej dla zamówień publicznych
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,
tj. o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 135.000,00 euro.
2. Zamówienie na świadczenie usług ubezpieczeniowych zostało podzielone na trzy części.
Zamówienie na ubezpieczenie morskie MSPiR jest przedmiotem odrębnego
postępowania.
3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich,
nie przewiduje się rozliczania w walutach obcych.
5. Znaczenie użytych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określeń:
5.1. „Zamawiający” – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, zwany w skrócie
MSPiR lub Służba SAR lub SAR;
5.2. „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone
na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
5.3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
5.4. "ustawa Pzp" lub "Pzp" – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)
5.5. „Zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot jest opisany w niniejszej
SIWZ;
5.6. „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zmówienia
publicznego (wykonanie zamówienia), złożyła ofertę na jego wykonanie lub zawarła
z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie określonym w rozdziale
IV SIWZ.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
13. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( j.t. Dz. U. z 2014 r., poz 121 ze zm.).
Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia, części zamówienia
1.
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług ubezpieczeniowych. Zamówienie
podzielono na dwa zadania ( części) , a mianowicie:
Zadanie 1. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MSPiR.”
Zakres zamówienia dla zadania 1. obejmuje :
1.1.1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z
tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności lądowo – biurowej ( z
wyłączeniem ryzyk morskich tj. związanych z posiadaniem i eksploatacją
jednostek pływających oraz działalności MSPiR na morzu objętych odrębnym
ubezpieczeniem- znak:NZ-ET/II/PN/2/16 Świadczenie usług ubezpieczenia
morskiego), odpowiedzialności cywilnej pracodawcy ;
1.1.2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ;
1.1.3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; Ubezpieczenie
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
1.1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 1. określono w
załącznikach 5-10 do SIWZ oraz załączniku 11 do SIWZ.

1.1.

1.2.

Zadanie
MSPiR”

2. „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych

CPV: 6651411-0 ( usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych)
Zakres zamówienia dla zadania 2. obejmuje:
1.2.1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
1.2.2. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzeń Autocasco i od
kradzieży,
1.2.3. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów
pojazdu
1.2.4. Ubezpieczenie Assistance
1.2.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 2. określono w
załącznikach 12-14 do SIWZ oraz załączniku nr 15 do SIWZ.
2.

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

3.
Wykonawca może złożyć ofertę częściową tj. obejmującą realizację jednego zadania
lub dwóch zadań.

4.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ - odpowiednio do zadania.
5.
W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku zmiany SIWZ, Zamawiający
dokonaną zmianę przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści na
stronie http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state – pod nazwą postępowania.
Rozdział V. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, a mianowicie:
1. w zakresie zadania 2. " Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych MSPiR"
- co określono w pkt. 8.0. Opisu przedmiotu zamówienia-Wymagane warunki ( zał. nr
12 do SIWZ) i § 4 ust. 4 postanowień umowy ( załącznik nr 15 do SIWZ)

Rozdział VI. Podwykonawstwo
1.
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z
zastrzeżeniem, że podwykonawcy nie można powierzyć wykonywania świadczeń
pieniężnych na rzecz Zamawiającego z tytułu likwidacji szkód (wypłat należnych
odszkodowań).
2.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (w formularzu ofertowym)
części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku braku
takiej informacji w Formularzu ofertowym będzie to oznaczać, że wykonawca
samodzielnie zrealizuje zamówienie.
3.
Posługiwanie się podwykonawcami nie wpływa na zakres odpowiedzialności
wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zamówienia wynikającego z umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
Rozdział VII. Przewidywane zaliczki
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
Rozdział VIII. Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia w zakresie:
1) Zadania 1. „ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MSPiR”:
22.03.2016 r.- 21.03.2017 r.
2) Zadanie 2.” Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych MSPiR” :
12 miesięczna ochrona ubezpieczeniowa, której poszczególne terminy rozpoczęcia
mieszczą się w przedziale 05.03.2016 r. – 04.03.2017 r. W związku z tym realizacja
zadania, w rozumieniu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej , rozpoczyna się
05.03.2016 i kończy się 04.03.2018 r, odpowiednio do pojazdu.

Rozdział IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie później niż na dzień
składania ofert, spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i nie
podlegają wykluczeniu na podstawie ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże , w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego, że posiada uprawnienie do wykonywania
działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
ryzyk objętych przedmiotem zamówienia- odpowiednio do zadania.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie , na
zasadach art. 23 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby uprawnienie, o którym
mowa powyżej posiadał wykonawca realizujący zakres, do którego wykonania
jest koniecznym posiadanie uprawnień.
Zamawiający nie żąda złożenia dokumentów poświadczających posiadanie ww.
uprawnień.
Ocena warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp ( załącznik nr 2 do SIWZ) z
zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości co do prawdziwości złożonego
oświadczenia Zamawiający zażąda złożenia wyjaśnień wraz z dokumentami
potwierdzającymi ww. uprawnienie.
2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w
tym zakresie.
2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w
tym zakresie.
2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w
tym zakresie.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w zakresie
art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie analizy treści odpowiednich
dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 1 i pkt 2 rozdziału X SIWZ, które
należy załączyć do oferty.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców spełniających jakąkolwiek z
przesłanek określonych w art. 24 ust 1-2a i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp.

./.

Rozdział X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć

wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz inne wymagane dokumenty, które należy
złożyć w ofercie.
1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
wykonawca składa:
1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp – oryginał. Proponowany wzór określono w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty: .
2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp- Proponowany
wzór określono w załączniku nr 3 do SIWZ – oryginał lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ;
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert- oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę ;
2.3. Informację w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp dotyczącą przynależności do
grupy kapitałowej, zawierającą informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej lub zawierającą listę podmiotów należnych do tej samej grupy
kapitałowej, proponowany wzór określono w załączniku nr 4 do SIWZ – oryginał
podpisany przez Wykonawcę.
Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331, z późn. zm.), którzy złożyli odrębne oferty, pod rygorem wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zobowiązani są wykazać,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
na zasadach art 23 ustawy Pzp, każdy z nich składa odpowiednie dokumenty, o
których mowa w pkt 1 i pkt 2.1-2.4.
2.4.

2.6.

Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,
o którym mowa w pkt. 2.2. przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

3. Inne wymagane dokumenty, które należy złożyć w ofercie
Zamawiający wymaga aby oferta, oprócz dokumentów i oświadczeń wymienionych w
pkt 1-2, zawierała również następujące dokumenty:

Formularz ofertowy. Proponowany wzór formularza ofertowego określono w
załączniku nr 1 do SIWZ. Formularz ofertowy należy złożyć w formie oryginału z
własnoręcznym podpisem Wykonawcy (osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy w dokumentach rejestrowych) lub upoważnionego pełnomocnika.
Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę/y uprawnione do
reprezentowania wykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku braku
takiej informacji w formularzu ofertowym będzie to oznaczać, że wykonawca
samodzielnie realizuje zamówienie.
3.2. Formularz cenowy w zakresie zadania 2 "Ubezpieczenie komunikacyjne
pojazdów mechanicznych MSPiR"- dotyczy wykonawców składających ofertę w tym
zakresie (załącznik nr 1A do SIWZ) - Forma dokumentu: oryginał z własnoręcznym
podpisem Wykonawcy (osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w
dokumentach rejestrowych) lub upoważnionego pełnomocnika.
3.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty ( składanie w imieniu Wykonawcy
oświadczeń woli i oświadczeń wiedzy oraz potwierdzanie kopii dokumentów za
zgodność z oryginałem) , jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych
w ofercie. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do
wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo wraz z
określeniem jego zakresu należy złożyć w formie oryginału lub kopi
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
pełnomocnictwo do reprezentowania tych wykonawców -oryginał lub kopia
poświadczona
za
zgodność
z
oryginałem
przez
notariusza.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oferta
musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców
składających wspólną ofertę.
3.5. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną, nie podpisanej przez
wszystkich wspólników, zaleca się złożenie dokumentów potwierdzających
umocowanie pełnomocników do reprezentacji spółki.
3.1.

4. Poświadczenia kopii dokumentu za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca tj.
osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
6. Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców
składających wspólną ofertę.
7. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski.
8. Dokumenty muszą być czytelne. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku gdy złożona przez wykonawcę
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji
(dokumentów załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego

postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na każdym jego etapie,
zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Osoba lub osoby składające ofertę
ponoszą pełną odpowiedzialność za treści informacji w niej zawartych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny ( Dz. U. nr 88 poz. 553 z ze.
zm.).
Rozdział XI. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie
1. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (składający ofertę
wspólną), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek szczegółowy
określony w ppkt. 2.1. rozdziału IX SIWZ mogą spełniać łącznie, natomiast warunek nie
podlegania wykluczeniu z postępowania musi spełniać każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp,
natomiast każdy z tych wykonawców składa dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania.
7. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną, nie podpisanej przez wszystkich
wspólników, zaleca się złożenie dokumentów potwierdzających umocowanie
pełnomocników do reprezentacji spółki.
8. Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik pozostałych wykonawców.
9. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców
składających wspólną ofertę.
10. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Rozdział XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, dotyczy to również korespondencji oraz
porozumiewania się między Zamawiającym a wykonawcą.
2. Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej.
3. W niniejszym postępowaniu zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Formę pisemną
należy kierować na adres Sekretariat Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10.

4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty ( formularz ofertowy wraz z
wymaganymi przez Zamawiającego oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w
rozdziale X.), a także zmiany i wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert.
5. Zgodnie z art. 27 ustawy Pzp, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
(dalej zwane zbiorczo „korespondencja”) Zamawiający i wykonawcy przekazują za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt.4.
6. Korespondencję, o której mowa w pkt 5. przekazywaną Zamawiającemu:
6.1. za pomocą faksu należy wysyłać na numer
+48
58 660 76 61
lub + 48 58 620 53 38
6.2. drogą elektroniczną należy kierować na adres : zam.pub@sar.gov.pl
6.3. pisemnie należy kierować na: Sekretariat Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10
7. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, to wówczas każda ze Stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres
e-mail podane przez wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się wykonawcy z treścią tego pisma, chyba że wykonawca wezwany przez
Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz
informacji w sposób określony w pkt 6 oświadczy, że wiadomości tej nie otrzymał.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 9, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 9.
12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state – pod nazwą postępowania.
13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
14. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku zmiany SIWZ, Zamawiający
dokonaną zmianę przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści
na stronie http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state – pod nazwą postępowania.
Rozdział XIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XIV. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą 30dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zgodnie z art. 85 ust 2 ustawy Pzp, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
Rozdział XV. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia, tj.
ofertę na wykonanie jednego zadania lub ofertę na wykonanie dwóch zadań.
5. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( j.t. Dz.U. z 2015 r., poz 184 ze
zm.), którzy złożą odrębne oferty podlegają wykluczeniu z postępowania, chyba że
wykażą Zamawiającemu, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6. Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu ofertowym, którego wzór określono
w załączniku nr 1 do SIWZ oraz dołączenia odpowiednich oświadczeń i dokumentów,
ewentualnie pełnomocnictw, o których mowa w rozdziale X-XI SIWZ, z zachowaniem
określonych w nim form.
7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
8. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę tj. osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w
dokumentach rejestrowych lub stosownym pełnomocnictwie załączonym do oferty.
9. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym załączonym do oferty dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy pełnomocnika, którego pełnomocnictwo załączono do oferty. Upoważnienie do
podpisania oferty musi wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
10. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć
stosowne pełnomocnictwo, które musi być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy wg dokumentów rejestrowych. Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest
upoważniony. Forma załączonego do oferty pełnomocnictwa: oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

11. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (składający wspólną
ofertę).
12. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na papierze z
zastosowaniem czytelnego i trwałego nośnika pisma nieulegającego usunięciu oraz
sporządzić w języku polskim.
13. Parafa lub podpis winny być naniesione w sposób umożliwiający ich identyfikację ( np.
opatrzone z imienną pieczątką).
14. Własnoręczne podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne
oraz powinny zawierać pełne imię i nazwisko podpisującego tj. osoby uprawnionej.
W przypadku, gdy własnoręczne podpisy są nieczytelne lub nie zawierają pełnego imienia
i nazwiska powinny być uzupełnione napisem ( np. w formie pieczęci), z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego.
15. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty ( formularz
ofertowy wraz z odpowiednimi wymaganymi załącznikami określonymi w rozdziale X,
XI SIWZ) , w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie,
przesłonięcie korektorem były własnoręcznie podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania
wykonawcy. Parafa lub podpis winny być naniesione w sposób umożliwiający ich
identyfikację ( np. opatrzone z imienną pieczątką).
16. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony dokumentów składających się na
ofertę były kolejno ponumerowane i połączone w sposób trwały uniemożliwiający
przypadkowe jej zdekompletowanie.
17. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp , Zamawiający
nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Pzp, tj. swojej nazwy ( firmy) oraz
adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu art.11 ust.4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz.1503 z późn. zm), powinny zostać przekazane w taki sposób, by
Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. W takim
przypadku ofertę należy złożyć w dwóch częściach opisanych jako „ I część jawna
oferty” i jako „ II część niejawna oferty”- z zachowaniem kolejności numerowania stron
oferty. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na
włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania
oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Pzp.

18. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić ofertę. Zmiana ta może
nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia o
wprowadzeniu zmian, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w
kopercie/ opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek „ ZMIANA Nr…”
19. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca ma prawo wycofać złożoną ofertę.
W tym celu wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu
oferty, podpisane przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy wraz z
dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru wykonawcy. Zamawiający zwróci
wycofaną ofertę osobie upoważnionej przez wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru.
20. Ofertę należy opakować w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do
czasu otwarcia ofert. Dostarczyć Zamawiającemu w zamkniętym opakowaniu, w sposób
zabezpieczający nienaruszalność do terminu składania ofert i złożyć w miejscu i terminie
wskazanym w pkt 1 i 2 rozdziału XVI .
21. Na opakowaniu oferty należy umieścić pełną nazwę i adres wykonawcy oraz opisać w
następujący sposób:

Wykonawca:

Zamawiający:

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

OFERTA
Świadczenie usług ubezpieczeniowych, w podziale na zadania.
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert:……

22. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ponosi wykonawca.
23. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upływie terminu składania ofert.
Rozdział XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce składania ofert: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
81-340 Gdynia , ul. Hryniewickiego 10
Sekretariat (piętro II)
Sekretariat przyjmuje oferty od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Termin składania ofert : do dnia 04.02.2016 r. do godziny 12:00
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa w sposób podany w punkcie 1.

UWAGA! Siedziba Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa znajduje się na terenie
Portu Rybackiego w Gdyni, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przez
Biuro Przepustek „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę
należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dojście lub dojazd do siedziby
Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
Pzp.
4. Publiczne - jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie
Zamawiającego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa ( parter).
Rozdział XVII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawca zobowiązany
jest podać cenę oferty w złotych w formularzu ofertowym sporządzonym wg. wzoru
stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ .
2. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w złotych, która uwzględnia wszystkie elementy i
koszty, o których mowa w pkt 3. , w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia
podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 5.
3. W cenie oferty wykonawca uwzględni wszystkie koszty i wymagania Zamawiającego
odnoszące się do przedmiotu zamówienia-odpowiednio do zadania, a także obowiązki
określone we wzorze umowy. Cena oferty winna obejmować wszystkie elementy, koszty i
okoliczności, które wynikają lub mogą wynikać z wykonania zamówienia i są konieczne
do prawidłowej realizacji zamówienia- odpowiednio do zadania.
4. Cenę oferty w zakresie zadania 2. „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów
mechanicznych MSPiR” wykonawca oblicza na podstawie Formularza cenowegozałącznik nr 1A do SIWZ, następnie łączną kwotę składki ubezpieczeniowej wskazuje w
Formularzu ofertowym.
5. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając taką ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku – złoty i grosze.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich.
8. Sposób zapłaty i rozliczenia za wykonanie niniejszego zamówienia, określono w Istotnych
postanowieniach umowy - załącznik nr 11- zadanie 1., załącznik nr 15- zadanie 2.
Rozdział XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował

przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający oceni wyłącznie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie
ustawy Pzp.

2. W zakresie zadania 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MSPiR przy
wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi
kryteriami:
2.1. Cena: znaczenie 90% = 90 punktów
2.2. Klauzule dodatkowe: znaczenie 10% = 10 punktów
2.3. Ocena kryterium „cena” będzie dokonana na podstawie formularza ofertowego.
Ocenie zostanie poddana cena oferty wyrażona w złotych określona w formularzu
ofertowym- tj. cena brutto oferty, o której mowa w rozdziale XVII SIWZ, z
zastrzeżeniem pkt. 5.
2.3.1. Ocena punktowa za kryterium cena zostanie dokonana zgodnie z poniższym
wzorem:
C min
Pc =
 90
Ci
gdzie:
Pc- liczba punków jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin- najniższa cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Ci- cena brutto badanej oferty
90 maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium
cena
2.4. Ocena kryterium „ klauzule dodatkowe” będzie dokonana na podstawie
wypełnionego przez wykonawcę formularza ofertowego. Ocenie zostaną poddane
zaoferowane przez wykonawcę klauzule dodatkowe.
2.4.1. Wykaz ocenianych w postępowaniu klauzul dodatkowych oraz zasady ich
punktacji określono w pkt. 6.2. Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 Wymagane warunki ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa ( załącznik nr 5 do SIWZ);
2.4.1.1. punkty za poszczególne klauzule dodatkowe podlegają sumowaniu.
2.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała największą sumę
punktów liczonych wg. wzoru:
P2= Pc+ Pk
gdzie: P2 – liczba punktów jakie otrzyma badana oferta
Pc - liczba punków jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Pk – suma punktów jakie otrzyma badana oferta za poszczególne klauzule
dodatkowe tj. za kryterium klauzule dodatkowe
3. W zakresie zadania 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych MSPiR
przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi
kryteriami:
3.1. Cena: znaczenie 90% = 90 punktów
3.2. Klauzule dodatkowe: znaczenie 10% = 10 punktów
3.3. Ocena kryterium „cena” będzie dokonana na podstawie formularza ofertowego.
Ocenie zostanie poddana cena oferty wyrażona w złotych określona w formularzu
ofertowym- tj. cena brutto oferty, o której mowa w rozdziale XVII SIWZ, z
zastrzeżeniem pkt. 5.
3.3.1. Ocena punktowa za kryterium cena zostanie dokonana zgodnie z poniższym
wzorem:
C min
 90
Pc =
Ci

gdzie:
PcCminCi90

liczba punków jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
najniższa cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
cena brutto badanej oferty
maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium
cena

3.4. Ocena kryterium „ klauzule dodatkowe” będzie dokonana na podstawie
wypełnionego przez wykonawcę formularza ofertowego. Ocenie zostaną poddane
zaoferowane przez wykonawcę klauzule dodatkowe.
3.4.1. Wykaz ocenianych w postępowaniu klauzul dodatkowych oraz zasady ich
punktacji określono w pkt. 7 Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 Wymagane warunki ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów mechanicznych
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa ( załącznik nr 12 do SIWZ).
3.4.1.1. punkty za poszczególne klauzule dodatkowe podlegają sumowaniu.
3.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała największą sumę
punktów liczonych wg. wzoru:
P3= Pc+ Pk
gdzie: P3 – liczba punktów jakie otrzyma badana oferta
Pc - liczba punków jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Pk – suma punktów jakie otrzyma badana oferta za poszczególne klauzule
dodatkowe tj. za kryterium klauzule dodatkowe
4. Wynikającą z działania liczbę punktów Pc, P2, P3 Zamawiający zaokrągla do trzech
miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,0005 pomija , a końcówki 0,0005 i
wyższe zaokrągla do 0,001 punktu.
Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając taką ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z wykonawcą dotyczących złożonej oferty
oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z zastrzeżeniem art. 87 ust.
2 ustawy Pzp.
5.

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

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

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

do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ,
odpowiednio do zadania.
2. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
określono:
2.1. w załączniku nr 11 do SIWZ - w zakresie zadania 1.;
2.2. w załączniku nr 15 do SIWZ - w zakresie zadania 2.;
3.
Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej.
4.
Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zostały określone w
załącznikach wymienionych w pkt 2.

./.

X Rozdział XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
4.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4.3. odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu i
przesyła kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
7. W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W związku z tym odwołanie wnosi się:
7.1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art.27 ust. 2 ustawy Pzp ( rozdział XII pkt 6 SIWZ), albo w terminie 10 dni- jeżeli
zostały przesłane w inny sposób (podstawa: art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp);
7.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej (podstawa: art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp);
7.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7.1 i 7.2 wnosi się w
terminie 5 dni, od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku
uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
9. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp.

X Rozdział XXIII. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ.
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 1A Formularz cenowy w zakresie zadania nr 2 stanowiący załącznik do oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4 Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp dotycząca przynależności do
grupy kapitałowej
Załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1
WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA,

Załącznik nr 6

Załącznik nr 11

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1
WYKAZ BUDYNKÓW, w których pracują pracownicy MSPiR, sporządzony w
związku z ubezpieczeniem mienia pracowników w 2016 r.
Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1
Wykaz BUDYNKÓW I BUDOWLI Służby SAR do ubezpieczenia w 2016 roku
Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1
Wykaz sprzętu komputerowego do ubezpieczenia w 2016 r.
Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1
Lista sprzętu do prowadzenia szkoleń medycznych w MSPiR. Sprzęt o znacznej
wartości.
Złącznik nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1
Szkodowość
Istotne postanowienia umowy w zakresie zadania nr 1

Załącznik nr 12

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2

Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW
MECHANICZNYCH MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14
Załącznik nr 15

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 Wykaz pojazdów mechanicznych MSPiR, które należy objąć 12 miesięczną
ochroną ubezpieczeniową.
Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2
Szkodowość
Istotne postanowienia umowy w zakresie zadania nr 2

Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy
Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie
My niżej podpisani (imię i nazwisko):……………………………………………………………..
działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
(Wpisać nazwę, adres Wykonawcy składającego ofertę zgodnie z brzmieniem określonym w
załączonym do oferty KRS - podmiotu udzielającego pełnomocnictwa )

…………..……………………..…………………..........................................................................
…………………………………………………………………………………….…………………
……………………………….……………………………………………………………..………
adres strony internetowej Wykonawcy: …………………………………………………………….
powiat: ………………………………………. województwo:………...………………….………..
NIP…………………………………..…….REGON………………………………………………..

Korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować na adres:
( wpisać nazwę, adres, nazwisko i imię osoby, adres e-mail i nr faksu do korespondencji oraz nr
telefonu- w przypadku składania oferty na kilka zadań wpisać nr zadania)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
składamy ofertę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

Świadczenie usług ubezpieczeniowych, w podziale na zadania.
znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15
Oferujemy, zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wykonanie zamówienia w zakresie:

1. Zadania nr 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MSPiR
w pełnym zakresie określonym w SIWZ obejmującym niżej wymienione rodzaje
ubezpieczeń:
a. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY OSOBOWE I RZECZOWE Z
TYTUŁU POSIADANIA MIENIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LĄDOWO – BIUROWEJ,
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACODAWCY
b. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

c. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
d. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
za cenę brutto (łączna kwota składki ubezpieczeniowej ) : ………..............................…….….. zł
(słownie:…………….................................................................................................................……
.................................................................................................................................................................) zł,
w tym podatek VAT w stawce: zwolnione od podatku
1.1. Zapewniamy ochronę ubezpieczeniową w okresie od 22.03.2016 r. do 21.03.2017 r.
1.2. W cenie oferty zapewniamy:
1.2.1. W zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, zgodnie
z wymaganiem określonym w pkt 3.4 załącznika nr 5 do SIWZ franszyzę redukcyjną w wysokości …………..…. złotych
1.2.2. W zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 5.3. załącznika nr 5 do SIWZ:
1.2.2.1. sprzęt stacjonarny:
franszyzę integralną w wysokości …..............… złotych,
franszyzę redukcyjną w wysokości …………….. złotych;
1.2.2.2. sprzęt przenośny:
franszyzę integralną w wysokości …..............… złotych,
franszyzę redukcyjną w wysokości …………….. złotych;
1.2.3. klauzule obligatoryjne w brzmieniu określonym w pkt. 6.1. ppkt.1- 4 Opisu
przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 - WYMAGANE WARUNKI
UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MORSKIEJ SŁUŻBY
POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA ( załącznik nr 5 do SIWZ)

1.2.4. oznaczone w poniższej tabeli klauzule dodatkowe o następującej treści
(Zasady punktowania klauzul dodatkowych określono w pkt. 6.2. Opisu przedmiotu zamówienia w
zakresie zadania nr 1 - WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA - załącznik nr 5 do SIWZ)

Poz.

1

1.2.4.1.

Nazwa i brzmienie klauzul dodatkowych,
podlegających punktowaniu w kryterium
" klauzule dodatkowe" - zgodnie z pkt 6.2. Opisu przedmiotu
zamówienia w zakresie zadania nr 1 - ( załącznik nr 5 do
SIWZ)

2

1. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza
granicami RP - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i
ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że: ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w

Oznaczenie treści
oferowanych klauzul w
brzmieniu określonym
w kolumnie 2 poprzez
wpisanie słowa
" zapewniamy"
3

1.2.4.2.

1.2.4.3.

1.2.4.4.

1.2.4.5.

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

1.2.4.6.

2.

odszkodowania ani jego redukcji, pod warunkiem
niezwłocznego uzupełnienia danych.
6. Klauzula zgłaszania szkód- z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia i ogólnych/szczególnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: w przypadku wystąpienia
szkód objętych ochroną ubezpieczenia Ubezpieczający
zobowiązany jest zgłosić szkodę do Ubezpieczyciela
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych
od daty powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości
chyba, że OWU przewidują dłuższy termin na zgłoszenie
szkody.

Zadania nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych
MSPiR
w pełnym rzeczowym zakresie określonym w SIWZ obejmującym niżej wymienione
rodzaje ubezpieczeń:
a.
b.
c.
d.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY
POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW
UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD USZKODZEŃ AUTOCASCO I OD KRADZIEŻY
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU
MECHANICZNEGO
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

za cenę brutto (przeniesiona z Formularza cenowego łączna kwota składki ubezpieczeniowej ) :
….................................………….….. zł
(słownie:……................................................................................................................……………
...............................................................................................................................................................) zł,
w tym podatek VAT w stawce: zwolnione od podatku
2.1. W cenie oferty zapewniamy:
2.1.1. ochronę ubezpieczeniową przez okres 12 miesięcy, odpowiednio do pojazdu,
zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 1.2.Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie
zadania nr 2-WYMAGANYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO
POJAZDÓW MECHANICZNYCH ( załącznik nr 12 SIWZ),

2.1.2. klauzulę obligatoryjną w brzmieniu określonym w pkt. 6.0. ppkt 1 Opisu
przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2-WYMAGANYCH WARUNKÓW
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW MECHANICZNYCH ( załącznik nr 12 SIWZ),

2.1.3. oznaczone w poniższej tabeli klauzule dodatkowe o następującej treści:
(Zasady punktowania klauzul dodatkowych określono w pkt. 7.0. Opisu przedmiotu zamówienia w
zakresie zadania nr 2 - WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA - załącznik nr 12 do SIWZ)

Poz.

Nazwa i brzmienie klauzul dodatkowych, podlegających
punktowaniu w kryterium
" klauzule dodatkowe" - zgodnie z pkt 7.0. Opisu
przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2WYMAGANYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

( załącznik nr 12 SIWZ),

2.1.3.1.

1. Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia dla
pojazdów nieobjętych klauzulą obowiązkową : – z
zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i
ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że: wartość pojazdu określona w dniu zawarcia

Oznaczenie treści
oferowanych klauzul w
brzmieniu określonym
w kolumnie 2 poprzez
wpisanie słowa
" zapewniamy"

2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.3.4.

2.1.3.5.

2.1.3.6.

polisy (suma ubezpieczenia) obowiązuje przez cały okres
ubezpieczenia. Gwarantowaną sumę ubezpieczenia stosuje się
w przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu, szkody
całkowitej oraz w celu ustalenia czy wystąpił przypadek
szkody całkowitej.
2. Klauzula terminu dokonania oględzin - z zachowaniem
pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i
ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że: w przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel
zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie
dłuższym niż 4 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody
3. Klauzula zassania wody do silnika .- z zachowaniem
pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i
ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że: w ubezpieczeniu autocasco ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek
uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego wody
4. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - z
zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i
ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że: skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o
szkodzie w odpowiednim terminie mają zastosowanie tylko w
sytuacji, kiedy przyczyniło się ono do zwiększenia szkody lub
uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i
skutków bądź rozmiaru szkody.
5. Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i
zabezpieczeń- z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/szczególnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel zwróci
Ubezpieczonemu poniesione i udokumentowane koszty
wymiany wkładek zamków, przekodowania modułów
zabezpieczeń antykradzieżowych i/lub wymiany zabezpieczeń
antykradzieżowych w pojeździe, w przypadku utraty kluczy
wraz ze sterownikiem do urządzeń zabezpieczających przed
kradzieżą (np. w wyniku zaginięcia lub kradzieży). Limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 20.000,00
zł. Niniejszy limit jest limitem dodatkowym ponad sumę
ubezpieczenia pojazdu.
6. Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej- z
zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i
ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że: w ubezpieczeniu autocasco za szkodę całkowitą
uznaje się szkodę polegającą na uszkodzeniu pojazdu w takim
stopniu, że koszt jego naprawy przekracza 80% wartości
rynkowej pojazdu z dnia zaistnienia szkody

3. Oświadczamy, że:
3.1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy
się do przestrzegania określonych w niej postanowień i zasad postępowania,
3.2. zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.3. cena oferty uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające się na wykonanie
Przedmiotu Zamówienia i realizację przyszłego świadczenia umownego,
3.4. zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik/i do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty
zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego,
3.5. W ramach składanej oferty zamierzamy powierzyć podwykonawcy niżej wymienione
części zamówienia polegające na: ( należy wskazać czynności lub opis zakresu
zamówienia zleconego podwykonawcy zakresu zamówienia .
Uwaga: zgodnie z postanowieniami rozdz.VI pkt 1 wykonawca składający ofertę nie może
podwykonawcy powierzyć wykonywania świadczeń pieniężnych na rzecz Zamawiającego z tytułu
likwidacji szkód (wypłat należnych odszkodowań). *

……………………………………………………………………………….........................
.................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
Uwaga: zgodnie z pkt. 2 rozdziału VI i 3.1.rozdziału X SIWZ w przypadku braku takiej informacji w
Formularzu ofertowym będzie to oznaczać, że Wykonawca w ramach składanej oferty samodzielnie
realizuje zamówienie

3.6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki */ konsorcjum * dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący :
( wypełniają wykonawcy / przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne i konsorcja )

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Zastrzegamy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .............
do ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 ze zm.) i jako takie nie mogą być udostępnione osobom trzecim.
5. Świadom/i odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do formularza
ofertowego dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień składania ofert oraz
że ponosimy pełną odpowiedzialność za treści informacji zawartych w ofercie na zasadach
określonych w art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553
z późn.zm).
Wyciąg: Art. 297. Kodeksu karnego: § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego [..] zamówienia publicznego,
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania […] zamówienia, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

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

……………………
Miejscowość, data

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

* niepotrzebne skreślić

Wykonawca: …………………………
/ Nazwa/

Załącznik nr 1A do SIWZ
z dnia 14.12.2015

Formularz cenowy w zakresie zadania nr 2 stanowiący załącznik do oferty
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług ubezpieczeniowych , w podziale na zadania.
Znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15

FORMULARZ CENOWY
Oferowana składka jednostkowa za ubezpieczenia AC, OC, NW i Assistance
Rodzaj pojazdu

Nr rej.

Poj. Sil.

Poz

1
1
2
3
4
5
6
7

2
KIA SORENTO
Samochód osobowy
KIA SORENTO
Samochód osobowy
RENAULT MASTER
Do 2,5 tony
FORD TRANSIT
Samochód osobowy
Samochód FORD
TRANSIT 300 L
LAND ROVER
Samochód osobowy
Ford Mondeo Titanium
Samochód osobowy

3
GA
3896L
GA
3897L
GA
42452
GA
3058H
GA
7564M
GA5070
H
GA
1318N

4
2199

Suma
AC -cena
ubezpiecz. do jednostkowa
przygotowani
a oferty
5
6
52 600,00

2199

55 000,00

1870

10 800,00

2198

20 700,00

2198

25 875,00

2179

40 900,00

1596

32 600,00

OC –cena
jednostkowa

7

NW -cena
jednostkowa

8

Assistance –
cena
jednostkowa
9

8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

18

19

20

Opel Insignia Cosmo
Samochód osobowy
STAR 744
Powyżej 2,5 tony
STAR 744
Samochód specjalny
STAR 944 K
Samochód specjalny
STAR 944 K
Samochód specjalny
STAR 944 K
Samochód specjalny
STAR 944 K
Samochód specjalny
Land Rover Defender
110 SW
Samochód specjalny
Land Rover Defender
LD
Samochód specjalny
Land Rover Defender
LD
Samochód specjalny
Land Rover Defender
LD
Samochód specjalny
Land Rover Defender
LD
Samochód specjalny
Land Rover Defender
LD
Samochód specjalny

GA
4339V
GA
28356
GA
28041
GA
2838A
GA
2839A
GA
6256A
GA
6259A
GA
1009R

1598

82 900,00

6842

25.000,00

-

6842

35.000,00

-

4580

150.000,00

-

4580

150.000,00

-

4580

150.000,00

-

4580

150.000,00

-

2198

190 400,00

-

GA
1041S

2198

228 000,00

-

GA
3961T

2198

292 740,00

-

GA
3968T

2198

292 740,00

-

GA
3962T

2198

292 740,00

-

GA
3963T

2198

292 740,00

-

21 Land Rover Defender
LD

GA
3969T

2198

292 740,00

-

GA
3967T

2198

292 740,00

-

Samochód specjalny

22 Land Rover Defender
LD
Samochód specjalny
23 PRZYCZEPA 400 KG
24 PRZYCZEPA 495 KG
25 PRZYCZEPA 495 KG
26 PRZYCZEPA 980 KG
27
PRZYCZEPA DO 5 T

28 PRZYCZEPA DO 5 T
29 PRZYCZEPA 1045
KG
30 PRZYCZEPA 1045
KG
31 PRZYCZEPA 1045
KG
32 PRZYCZEPA 1045
KG
33 PRZYCZEPA 1045
KG
34 PRZYCZEPA 1045
KG
35 PRZYCZEPA 1045
KG

GA
80723
GA
80732
GA
80730
GA
80733
GA
80726
GA
80807
GA
83159
GA
83160
GA
83161
GA
83162
GA
83163
GA
83164
GA
83165

-

-

-

-

1 600,00

-

-

1 600,00

-

-

1 600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 982,00

-

-

2 982,00

-

-

2 982,00

-

-

2 982,00

-

-

2 982,00

-

-

2 982,00

-

-

2 982,00

-

-

36 PRZYCZEPA 1045
KG
37 PRZYCZEPA 1600
KG
38 PRZYCZEPA 1600
KG
39 PRZYCZEPA 1600
KG
40 PRZYCZEPA 1600
KG
41 PRZYCZEPA THULE
42 PRZYCZEPA THULE
43 PRZYCZEPA WIOLA
44 PRZYCZEPA
NIEWIADÓW
45 PRZYCZEPA WIOLA
46 Przyczepa specjalna
tramp trail, model:
6000JH
47 Przyczepa ciężarowa
przewóz paliw
płynnych AVIO
TANK 1000
48 Wózek podnośnikowy
spalinowy 1,6 t
SHL Kilce, model:
WDP 43

GA
83166
GA
83243
GA
83244
GA
83245
GA
83242
GA
83497
GA
83499
GA
83498
GA
84167
GA
84426
GA
84720
GA
85384

2 982,00

-

-

9 477,00

-

-

9 477,00

-

-

9 477,00

-

-

9 477,00

-

-

5 650,00

-

-

5 650,00

-

-

6 760,00

-

-

8 750,00

-

-

2 470,00

-

-

42 000,00

-

-

8 060,00

-

-

-

-

-

-

49 Wózek widłowy
spalinowy 5,5t
Yale model: Europe
50 Wózek widłowy
spalinowy 5,5t
Yale model: Europe
51 Wózek naładowczoakumulatorowy
WNA1320
52 Przyczepa ciężarowa
SERPA
53 Przyczepa ciężarowa
Tramp Trail
54 Przyczepa Tramp trail
55 Melex 392
Wózek akumulatorowy
56 Traktorek ogrodowy
Husqvarna

…………………….........
Miejscowość, data

GA
88048
GA
88424
GA
88806

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 901,00

-

-

15 680,00

-

-

7 623,00

-

-

45 380,00

-

-

-

-

-

-

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

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie
o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
My, niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:
(Wpisać nazwę, adres Wykonawcy składającego ofertę zgodnie z brzmieniem określonym w
załączonym do oferty KRS - podmiotu udzielającego pełnomocnictwa )

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Świadczenie usług ubezpieczeniowych, w podziale na zadania.
znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15
Oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadamy uprawnienie do
wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia-odpowiednio do zadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………
Miejscowość, data

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

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
My, niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:
(Wpisać nazwę, adres Wykonawcy składającego ofertę zgodnie z brzmieniem określonym w
załączonym do oferty KRS - podmiotu udzielającego pełnomocnictwa )

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Świadczenie usług ubezpieczeniowych, w podziale na zadania.
znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15
Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powyższego
postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

……………………
Miejscowość, data

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

Załącznik nr 4 do SIWZ
Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp
dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
My, niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:
(Wpisać nazwę, adres Wykonawcy składającego ofertę zgodnie z brzmieniem określonym w
załączonym do oferty KRS - podmiotu udzielającego pełnomocnictwa )

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Świadczenie usług ubezpieczeniowych, w podziale na zadania.
znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15
1. Oświadczam/y, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.
zm.) */.
……………………
Miejscowość, data

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

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

……………………
Miejscowość, data

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

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

Załącznik nr 5 do SIWZ
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług
ubezpieczeniowych , w podziale na zadania. Znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1
Zadanie 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MSPiR.
------MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
WYDZIAŁ TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA
MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA
I RATOWNICTWA

Rodzaje ubezpieczeń:
1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY OSOBOWE
I RZECZOWE Z TYTUŁU POSIADANIA MIENIA I PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI LĄDOWO – BIUROWEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRACODAWCY
2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
3. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
4. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Gdynia, 18 grudzień 2015 r.

1.0. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. UBEZPIECZONY I ZAKRES JEGO DZIAŁALNOŚCI
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 jest
państwową jednostką organizacyjną przeznaczoną do wykonywania:
1) zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu,
2) zadań w zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu
3) innych zadań związanych z bezpieczeństwem morskim.
Zamawiający nie prowadzi działalności gospodarczej.
Numer PKD prowadzonej działalności to 5222A - działalność usługowa wspomagająca
transport morski.
1.2. OKRES UBEZPIECZENIA
Umowa ubezpieczenia winna obejmować okres jednego roku tj.: od 22.03.2016 do
21.03.2017
2.0. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY
OSOBOWE I RZECZOWE Z TYTUŁU POSIADANIA MIENIA ORAZ
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LĄDOWO – BIUROWEJ,
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACODAWCY
2.1. Ubezpieczenie winno dotyczyć:
Odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wobec osób
trzecich z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności lądowo – biurowej.
Odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody poniesione przez pracowników
w następstwie wypadków przy pracy.
Szkody wyrządzone pracownikom na morzu objęte są odrębnym ubezpieczeniem.
Działalność lądowo – biurowa obejmuje obsługę administracyjną, finansowo –
księgową, prawną, eksploatacyjną i operacyjną wykonywanych przez Zamawiającego
zadań wymienionych w pkt. 1.1. (podstawa Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowej
organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – Dz.U. z 2012 r. poz.733).
Pod pojęciem obsługi eksploatacyjnej kryje się koordynowanie działań mających na
celu utrzymanie w gotowości technicznej statków, stacji ratowniczych, środków
transportu, środków łączności i sprzętu do zwalczania rozlewów, planowanie i
organizowanie remontów, inwestycji morskich i lądowych.
Obsługa operacyjna obejmuje planowanie i koordynowanie akcji poszukiwawczych,
ratowniczych oraz zwalczania zanieczyszczeń na morzu.
Czynności związane z wykonywaniem zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu
oraz szkody wyrządzone przez statki lub inne jednostki pływające bądź szkody w

statkach lub innych jednostkach pływających objęte są odrębnym ubezpieczeniem.
2.2 Miejsce ubezpieczenia: teren Rzeczypospolitej Polskiej
2.3 Suma ubezpieczenia: 500.000,00 PLN na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia
1.000.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
2.4. Franszyza redukcyjna: zniesiona
2.5. Franszyza integralna: zniesiona
3.0. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
3.1. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest poniżej wymienione mienie będące w prawnym
posiadaniu Zamawiającego:
1. Środki trwałe (ubezpieczenie na sumy stałe):
a. Budynki i budowle – zgodnie z załącznikiem nr 2
b. Maszyny, urządzenia i wyposażenie (suma ubezpieczenia 600.000,00 PLN) 20%
ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku. Dla mienia zlokalizowanego w
MSR Trzebież i BSR Świbno przyjmuje się limit odpowiedzialności dla ryzyka
powodzi do kwoty 200.000,00 zł.
Wejście do budynków jest monitorowane, pod nadzorem służby operacyjnej lub straży
portowej pracującej 24h na dobę. W budynku biurowym zainstalowana jest
sygnalizacja przeciwpożarowa.
Konstrukcja stropów jest gestożebrowa.
Zamawiający nie użytkuje obiektów tymczasowych.
W budynkach prowadzone są przeglądy wynikające z przepisów prawa, a wpisy
dokonywane są do książek obiektów budowlanych.
Budynki zgłoszone do ubezpieczenia są dopuszczone do użytkowania.
c. Sprzęt do prowadzenia szkoleń medycznych w MSPiR – zgodnie z załącznikiem nr 4
100% ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku.
Po zakończonym szkoleniu sprzęt jest zamykany w pomieszczeniach, w których jest
monitoring i dyżur 24h.
2. Środki obrotowe (sumy stałe):
- Magazyn Główny
- Magazyn Sprzętu Nurkowego
- Magazyn Sprzętu Ratowniczego
- Magazyn Odzieży

wartość środków
1 195 086,60 PLN
wartość środków
30 583,15 PLN
wartość środków
54 302,33 PLN
wartość środków
405 317,74 PLN
--------------------------------------------Razem:
1 685 289,82 PLN

W magazynach nie występuje składowanie powyżej 7 m nad poziom posadzki.
3. Mienie pracownicze – zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 1.200,00 PLN od osoby
(pierwsze ryzyko)

4. Gotówka – suma ubezpieczenia 100.000,00 PLN (pierwsze ryzyko)
3.2. Ubezpieczenie winno dotyczyć:
Ochrony ubezpieczeniowej od wszelkiego rodzaju szkód poniesionych z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, polegających na nagłej i nieprzewidzianej utracie,
zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególności
spowodowanych przez:
pożar; uderzenie pioruna; wybuch; implozję; upadek statku powietrznego; powódź;
huragan; deszcz nawalny; grad; działanie ciężaru śniegu i lodu; trzęsienie, zapadanie
i osuwanie się ziemi; dym i sadzę; uderzenie pojazdu; uderzenie pojazdu własnego;
huk ponaddźwiękowy; upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych;
zalanie;
Sprzęt do prowadzenia szkoleń pierwszej pomocy w stacjach MSPiR powinien być
również ubezpieczony w trakcie transportu.
Ubezpieczone mienie może być w okresie ubezpieczenia przemieszczane pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi i przez cały okres trwania ubezpieczenia podlega
ubezpieczeniu.
3.3. Wartość ubezpieczonego mienia:
Wartość ubezpieczonego mienia stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego
środka trwałego podanego w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek
i stopień zużycia technicznego oraz amortyzację księgową.
3.4. Franszyza redukcyjna: nie wyższa niż 500,00 zł.
3.5. Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że wśród wskazanych lokalizacji do ubezpieczenia są dwie
znajdujące się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne: MSR Trzebież oraz BSR Świbno. Jednocześnie
informuje, że budynki obu stacji zostały wykonane w technologii uwzględniającej
zagrożenia związane z wodami powodziowymi. W Trzebieży budynek jest postawiony
na fundamentach studniowych bez podpiwniczenia. W Świbnie poziom terenu wokół
budynku kształtuje się na rzędnej 3,10 m npm Kr i znajduje się powyżej zwierciadła
wielkich wód o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%. Budynek również nie jest
podpiwniczony.
4.0. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
4.1.Przedmiot ubezpieczenia:
1. Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem i rabunku
Suma ubezpieczenia – 100.000,00 PLN
2. Wartości pieniężne od rabunku w lokalu
Suma ubezpieczenia – 100.000,00 PLN
3. Wartości pieniężne od rabunku w transporcie
Suma ubezpieczenia – 70.000,00 PLN

4.2.System ubezpieczenia:
Wartości pieniężne ubezpieczone są na pierwsze ryzyko.
4.3.Ubezpieczenie winno dotyczyć:
Ubezpieczenia mienia od szkód powstałych w wyniku dokonania lub usiłowania
kradzieży z włamaniem lub rabunku, polegające na: utracie lub ubytku ubezpieczonego
mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia, w tym zniszczenie elementów
wyposażenia lokalu i urządzeń zabezpieczających (ścian, stropów, dachów, zamków,
drzwi i okien, urządzeń do przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów
alarmowych). Ochrona ubezpieczeniowa powinna dotyczyć również ryzyka rabunku
wartości pieniężnych podczas ich transportu – przenoszenia lub przewożenia.
4.4. Franszyza redukcyjna: zniesiona
Franszyza integralna: zniesiona
4.5. Środki bezpieczeństwa:
Wartości pieniężne przechowywane są w ogniotrwałej kasie pancernej, zamontowanej na
stałe w wydzielonym, okratowanym pomieszczeniu zabezpieczonym alarmem.
Pomieszczenie to po godzinach pracy jest pod nadzorem służby operacyjnej pracującej
24h na dobę.
5.0. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH
RYZYK
5.1. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny (zgodnie z
załącznikiem nr 3)
5.2. Ubezpieczone ryzyka:
Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpieczenia
powstałe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, polegających na nagłej i
nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a w
szczególności spowodowanych przez: pożar; uderzenie pioruna; wybuch; implozję;
upadek statku powietrznego; powódź; huragan; deszcz nawalny; grad; działanie ciężaru
śniegu i lodu; trzęsienie, zapadanie i osuwanie się ziemi; dym i sadzę; uderzenie pojazdu;
huk ponaddźwiękowy; upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych;
zalanie;
oraz szkody wynikłe z:
- błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania;
- kradzieży z włamaniem i rabunku;
- wandalizmu;
- niewłaściwych parametrów prądu zasilania i przepięcia;
- działania wody i wilgoci.
Wykonawca powinien automatycznie objąć ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte w
ramach opcji zamówienia (po zawarciu umowy ubezpieczenia) przedmioty. Na chwilę

obecną Zamawiający planuje zakup w 2016 r. sprzętu elektronicznego o szacunkowej
wartości 330.000,00 PLN.
Przenośny sprzęt elektroniczny powinien być ubezpieczony również podczas
użytkowania go przez Zamawiającego i jego pracowników poza miejscem
ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

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

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

Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca dostarczy OWU.

6.0. KLAUZULE OBLIGATORYJNE I DODATKOWE
6.1. Klauzule obligatoryjne:
Brak akceptacji dla którejkolwiek klauzuli obligatoryjnej spowoduje odrzucenie oferty
dla tej części zamówienia.
1. Klauzula lokalizacji – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje
na wszystkie dowolne lokalizacje na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie
należące do Ubezpieczającego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą lub
w pieczy, a także wszystkie miejsca, gdzie Ubezpieczający prowadzi działalność.
2 . Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego - z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i
ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel
rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody
powstałe w sprzęcie elektronicznym przenośnym użytkowanym do celów służbowych poza
miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem
ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, gdy:
- pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję)
- po zaparkowaniu został prawidłowo zamknięty (na wszystkie zamki i włączony został
sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z
włamaniem i rabunkiem)

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

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

Załącznik nr 6 do SIWZ
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług
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Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1
Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa

Załącznik nr 1
16.12.2015

WYKAZ BUDYNKÓW
w których pracują pracownicy MSPiR, sporządzony w związku z ubezpieczeniem
mienia pracowników w 2016 r.

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

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

Adres

Ilość osób

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

50
12

80-690 Świbno, ul. Świbnieńska 9 B

1

82-110 Sztutowo, ul. Obozowa 8 A

1

80-642 Gdańsk, ul. Stogi 24

4

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

3
6
4
14

76-270 Ustka, ul. Bohaterów Westerplatte 16

13

72-420 Dziwnów, ul. Osiedle Rybackie 16

5

78-100 Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 7

5

84-120 Władysławowo, ul. Hryniewickiego 2

5

82 – 340 Tolkmicko, ul. Port 1 b

3

84 – 150 Hel, ul. Sikorskiego 29

7

5
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług
ubezpieczeniowych , w podziale na zadania. Znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15

Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1
16.12.2015

WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI Służby SAR do ubezpieczenia w 2016 roku
Nr
Lp Rodzaj budynku inwentarzoAdres
wy (wg
KRST)
1
2
3
4
Brzegowa Stacja
10900-0031 8-690 Świbno
ul. Świbnieńska 9 B
1 Ratownicza
Świbno
W wartość
budynku wchodzi
ogrodzienie z
bramą wjazdową

2

3

4

5

Mat. Ścian i
dachu
5
Bloczki betonowe
cegła silikatowa/
blachodachówka

Wartość
Klasa
Rok
ubezpieczeni
budynku budow owa brutto
y
6
7
8
I
2004
749.770,29

Brzegowa Stacja
Ratownicza
Sztutowo
W wartość
budynku wchodzi
ogrodzenie z
bramą wjazdową

10900-0037 82-110 Sztutowo
ul. Obozowa 8 A

Cegła /dachówka
ceramiczna

I

2009

2.261.241,49

Stacja
Ratownictwa
Morskiego
Świnoujście

10900-0034 72-600 Świnoujście
Ul. Wybrzeże
Władysława IV 1

Cegła/dachówka

I

2008

4.139.100,02

Budynek
Magazynowo
Warsztatowy
Świnoujście

10400-0035 72-600 Świnoujście
Ul. Wybrzeże
Władysława IV 1

Cegła/dachówka

I

2008

3.650.721,96

Budynek odpraw
granicznych –
punkt przyjęcia
rozbitków
Świnoujście

10900-0036 72-600 Świnoujście
Ul. Wybrzeże
Władysława IV 1

Cegła/dachówka

I

2008

510.992,00

Pozycja 3, 4, 5, 7 w wartości budynków wchodzi brama wjazdowa z ogrodzeniem
6

Stacja
Ratownictwa
Morskiego
Darłowo
W wartość
budynku wchodzi
szlaban wjazdowy

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

Cegła /dachówka
ceramiczna

I

2007

2.220.185,18

Stacja
Ratownictwa
Morskiego Łeba

10900-0039 84-360 Łeba
ul. Kościuszki

Cegła /dachówka
ceramiczna

I

2010

2.345.358,82

Stacja
Ratownictwa
Morskiego –
Hangar Łeba

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

Cegła /lupki

I

1900

23.640,11

Stacja
Ratownictwa
Morskiego
Władysławowo

10900-0029 84-120
Władysławowo ul.
Hryniewickiego 2

Pustak/ dachówka
ceramiczna

I

2001

805.801,66

Stacja
10 Ratownictwa
Morskiego
Kołobrzeg

16600-0026 78-100 Kołobrzeg
ul. Warzelnicza 7

Cegła / papa

I

1996

454.824,61

12 Stacja
Ratownictwa
Morskiego
Dziwnów

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

Drewno
/dachówka

II

1995

182.632,88

13 Garaż Dziwnów

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

Metal /dachówka

I

1995

165.961,66

Pustak ceramiczny
Porother/dachówk
a ceramiczna

I

2009

3.418.611,39

7

8

9

Stacja Ratownicza
14 Ustka
W wartość
budynku wchodzi
brama wjazdowa z
ogrodzeniem
15 Stacja Ratownicza
Trzebież

16600-0023 72-020 Trzebież
Drewno
ul. Kwiatkowskiego 1 /dachówka

II

1994

103.337,68

16 Budynek
gospodarczy
Trzebież

19500-0008 72-020 Trzebież
Cegła /papa
ul. Kwiatkowskiego 1

I

1978

5.000,00

17 Garaż ze slipem
Trzebież

19900-0022 72-020 Trzebież
ul. Rybacka 1

Stal /blacha

I

1995

11.737,34

18 Budynek
administracyjny
MSPiR Gdynia

10500-0032 81-340 Gdynia
Cegła/papa
ul. Hryniewickiego 10

I

19 Stacja
Ratownictwa
Morskiego
Tolkmicko
W wartość

10900 0042

82 – 340 Tolkmicko
ul. Port 1 b

I

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

Bloczki wapiennopiaskowe,
cegła/dachówka
ceramiczna

2.177.399,98

2.017.894,30

budynku wchodzi
brama wjazdowa z
ogrodzeniem
10900 20 Stacja
Ratownictwa
0044
Morskiego
Hel W wartość
budynku wchodzi
brama wjazdowa z
ogrodzeniem

84 – 150 Hel
Ul. Sikorskiego 29,

Bloczki wapiennopiaskowe,
blachodachówka

I

2013

3.195.985,22

21 Stacja Ratownicza 10900 Górki Zachodnie
0046
W wartość
budynku wchodzi
brama wjazdowa z
ogrodzeniem

80 – 642 Gdańsk
Ul. Stogi 24

Bloczki wapiennopiaskowe/papa
bitumiczna

I

2014

1.960.952,86

Razem:

30.401.149,45

Załącznik nr 8 do SIWZ
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług
ubezpieczeniowych , w podziale na zadania. Znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15

Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1
20.01.2016

Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa

Załącznik nr 3

Wykaz sprzętu elektronicznego-komputerowego
do ubezpieczenia w 2016 r.
L/p
i

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

Sprzęt stacjonarny
Opis pozycji
2

Drukarka HP Laser Jet 1200
Drukarka BW-printer HP
Drukarka HP LJ 1300
Drukarka HP LJ 1300
Drukarka HP LJ 1300
Drukarka Color HP LJ 5500
Drukarka OKI 3321
Drukarka HP Desk Jet 6940
Drukarka HP Desk Jet 1280 C
----Drukarka HP Laser Jet
Drukarka DeskJet 6980
Drukarka Laser HP
Drukarka Seiko
Drukarka HP Laser Jet PI006
Urządzenie wielofunkcyjne DCPDrukarka
HP Laser PI505
150
Drukarka HP Laser JET Color
Urządzenie
wielofunkcyjne
CP151n
Drukarka
HP
MINOLTA Laser Jet
Drukarka OKI
Laserowe urządzenie
Drukarka
HP Desk Jet
wielofunkcyjne
Drukarka HP Laser Jet
Drukarka HP Color Laser Jet
Drukarka laserowa SAMSUNG

Rok
Nr
produkcji inwentarzowy

Wartość
odtworzenia

3

4

5

2002
2003
2003
2003
2003
2003
2005
2006
2006
-2006
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

49100-0382
49100-0446
49100-0450
49100-0451
49100-0452
49100-0454
49100-0458
49100-0491
49100-0492
-49100-0498
49100-0505
49100-0554
49100-0560
49100-0568
49100-0573
49100-0574
49100-0581
49100-0582
49100-0603
49100-0604
49100-0607
49100-0608
49100-0618
49100-0622
49100-0632

1 567,82
3 181,46
3 181,46
3 181.46
3 181,46
32 820,44
2 220,40
475,80
1 073,60
--1 598,20
636,84
1 195,00
5 368,00
296,00
199,00
499.00
976,00
1 800.00
1 454,24
1 830,00
2 382,66
445,30
1 455,46
1 647,00
474,99

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011

49100-0645
49100-0660
49100-0647
49100-0648
49100-0649
49100-0655
49100-0656
49100-0665
49100-0679
49100-0680
49100-0684
49100-0689

1 776,32
1 489.00
1 180,96
1 180,96
920,00
1 277,34
1 277,34
1 131,60
1 077,74
995,11
1 143.90
1 099,00

SCX-4200

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Drukarka laserowa
Drukarka HP Color Laser Jet
Drukarka HP LaserJet P2055dn.
Drukarka HP LaserJet P2055dn.
Drukarka LaserJet Pro
Drukarka
HP LaserJet M1522n
M153dnfMFP
Drukarka HP LaserJet Ml 522n
Drukarka HP LaserJet Pro
Drukarka HP LaserJet P2055dn.
Urządzenie wielofunkcyjne HP
Urządzenie
LaserJet wielofunkcyjne
Urządzenie
BROTHER wielofunkcyjne
BROTHER

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
74
75
76
77
78
79
80
81
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Urządzenie wielofunkcyjne
Urządzenie
BROTHER wielofunkcyjne
Serwer
baz danych
TOSHIBA
Serwer baz danych
Serwer baz danych
Serwer Web
Serwer Web
Serwer aplikacji
Serwer aplikacji
Serwer aplikacji
Serwer aplikacji
Serwer aplikacji
Zestaw komputerowy
ACCESS ROUTER
PC firewall
PC firewall
SWITCH 3 COM
SWITCH 3 COM
Zestaw komputerowy Inet Serwer
Zestaw komputerowy Lan Serwer
Zestaw komputerowy PLASMA
UPS Corver Partner
Skaner SH 312 D
---Monitor morski LCD 17"
Serwer IBM x 226
Monitor Samsung LCD
Monitor Samsung
Monitor Philips LCD
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Komputer HP
Monitor HP LCD 17"
---Komputer HP dx 2300
Komputer HP dx 2300
-----Komputer HP
Monitor LCD HP
Monitor LCD HP
Komputer HP
Komputer HP dx 2300
Komputer HP dx 2300
.Komputer HP dx 2300
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Streamer - do archiwacji
Komputer HP dx 2300
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"
Monitor LCD 19"

2011
2011
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
-2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
-2007
2007
-2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

49100-0690
49100-0691
49100-0407
49100-0408
49100-0409
49100-0410
49100-0411
49100-0412
49100-0413
49100-0414
49100-0415
49100-0416
49100-0418
49100-0428
49100-0429
49100-0430
49100-0431
49100-0432
49100-0433
49100-0434
49100-0435
49100-0455
49100-0447
-49100-0477
49100-0478
49100-0479
49100-0487
49100-0489
49100-0494
49100-0495
49100-0503
49100-0504
-49100-0520
49100-0522
---49100-0525
49100-0527
49100-0528
49100-0530
49100-0532
49100-0533
49100-0534
49100-0535
49100-0536
49100-0537
49100-0538
49100-0539
49100-0540
49100-0543
49100-0547
49100-0548
49100-0549
49100-0550
49100-0551

1 099,00
3 075,00
83 993,05
83 993,05
83 993,05
54 667,21
54 667.21
260 389,05
260 389,05
260 389,05
260 389,05
260 389,05
5 953,36
77 173,25
57 533,65
57 533,65
4 409,90
4 409,90
34 344,22
45 674,36
195 322,00
27 673,26
1 588,44
--2 806,00
11 476,92
1 561,60
707,60
628,30
16 897,00
16 897,00
2 397,00
678,00
--1 786,73
1 786,73
--2 830,00
1 000,00
1 000,00
1 719,00
1 719,00
1 719,00
1 719,00
834,00
834.00
834,00
834,00
834,00
5 002,00
1 708,00
975,00
975,00
975,00
975,00
975,00

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

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

2007
2007
2007
2007
2008
-2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

49100-0552
49100-0555
49100-0557
49100-0558
49100-0562
-49100-0564
49100-0565
49100-0566
49100-0567
49100-0577
49100-0578
49100-0579

1 490,84
301,94
3 294,00
3 294,00
l 637,00
--1 637,00
1 637,00
830,00
830,00
1 610,00
1 610,00
2 757,00

2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

49100-0580
49100-0589
49100-0590
49100-0591
49100-0592
49100-0593
49100-0594
49100-0595
49100-0596
49100-0597
49100-0598
49100-0599
49100-0600
49100-0601
49100-0602
49100-0605
49100-0606
49100-0609
49100-0610
49100-0611
49100-0614
49100-0615
49100-0616
49100-0624
49100-0630
49100-0634
49100-0726
49100-0728
49100-0729

2 757.00
107 991,47
17 303,26
17 303,26
8 737,64
9 800,26
9 800,26
6 905,20
3 200,06
3 200,06
3 200,06
3 718,56
3 616,08
15 547,68
5 455,84
14 537,52
7 052,62
2 379,00
1 933,58
1 933,58
2 946,30
3 220,00
3 220,00
2 694,98
783,24
755,18
1 328,58
3 007,30
1 084,99

2010
2010
2010
2010
2010
2010
201
2011
2011
2011
2011

49100-0642
49100-0643
49100-0644
49100-0650
49100-0651
49100-0653
49100-0654
49100-0666
49100-0667
49100-0668
49100-0669

2 727.92
2 727,92
2 602,26
768,60
768,60
2 830,39
2 830,39
758,91
1 800,72
1 758,90
1 758,90

153 Monitor

2011

49100-0670

528,90

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

Monitor
Monitor DELL LCD 20"
Zestaw komputerowy HP PR03120
Zestaw komputerowy HP PR03120
Komputer HP PRO 3120
Komputer HP PRO 3120
Komputer HP PRO 3120
Komputer HP PRO 3120
Komputer HP CQ8100 Elitę
Komputer HP CQ8100 Elitę
Komputer HP Compaq 6200 MT
Monitor LG Flatron LCD 21"
Komputer HP Compaq Elitę 8200
Router Cisco
Router
LAN Switch
Komputer HP Compaq
Monitor ASUS
Komputer HP
Komputer HP
Monitor HP
Drukarka Brother
Drukarka Brother
Komputer HP
Drukarka HP
Drukarka OKI
Monitor
Urządzenie wielofunkcyjne
Komputer
BROTHERHP
Komputer HP
Monitor HP

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2003
2003
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

49100-0671
49100-0682
49100-0673
49100-0674
49100-0675
49100-0676
49100-0677
49100-0678
49100-0681
49100-0683
49100-0685
49100-0687
49100-0688
49100-0872
62600-0778
62600-0779
49100-0693
49100-0695
49100-0696
49100-0697
49100-0698
49100-0700
49100-0701
49100-0702
49100-0703
49100-0704
49100-0705
49100-0706
49100-0707
49100-0719
49100-0721

528,90
1 429,26
2 669,10
2 669,10
2 054,10
2 054,10
2 054,10
2 054,10
2 846,22
2 902,80
2 297,97
372,49
2 366,84
922,50
43 085,52
14 425,28
2 190,75
506,76
2 261,91
2 261,97
494.00
801,96
926,19
1 585,00
305.05
14 944,50
461,47
843,14
2 484.60
2 999,12
960,38

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

Komputer HP
Monitor HP
Urządzenie wielofunkcyjne
Urządzenie
Samsung wielofunkcyjne
Urządzenie
Samsung wielofunkcyjne
Drukarka
Samsung HP
Drukarka Brother
Monitor HP
Monitor HP
Monitor HP
Monitor HP
Monitor HP
Monitor HP
Monitor HP
Monitor HP
Monitor Dell
Monitor Dell
Monitor Dell
Monitor Dell
Monitor Dell
Komputer CZR
Komputer CZR

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

49100-0722
49100-0723
49100-0731
49100-0732
49100-0733
49100-0724
49100-0822
49100-0741
49100-0742
49100-0743
49100-0744
49100-0745
49100-0746
49100-0747
49100-0748
49100-0749
49100-0750
49100-0751
49100-0752
49100-0753
49100-0754
49100-0755

3 046,51
980.65
1 399,00
1 399.00
1 399,00
1 940,07
482.20
615,00
615,00
615,00
615,00
615,00
615,00
615,00
615,00
1 107,00
1 107,00
1 107,00
1 107,00
1 107,00
1 845,00
1 845,00

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

49100-0756
49100-0757
49100-0758
49100-0759
49100-0760
49100-0761
49100-0762
49100-0763
49100-0764
49100-0765
49100-0766
49100-0767
49100-0768
49100-0769
49100-0779
49100-0780
49100-0781
49100-0782
49100-0789

1 845,00
1 845,00
1 845.00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
1 845,00
2 808,50
2 808,50
2 808,50
3 690,00
2 460,00
2 829,00
2 829.00
492,00

2013

49100-0790

492,00

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Komputer CZR
Router Cisco
Urządzenie wielofunkcyjne OKI
Drukarka Lexmark
Drukarka Lexmark
Bezprzewodowy punkt dostępowy
CISCO
Bezprzewodowy punkt dostępowy
CISCO
Drukarka Canon
Drukarka Canon
Scaner Canon
Scaner Canon
Router Cisco
Serwer
Drukarka etykiet DYMO
Drukarka etykiet Bixolon
Drukarka HP
Drukarka HP
Monitor Dell
Monitor HP
Monitor Iiyama

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014

49100-0791
49100-0792
49100-0793
49100-0794
49100-0815
49100-0816
49100-0857
49100-0827
49100-0830
49100-0831
49100-0832
49100-0833
49100-0838

369,00
369,00
492,00
492,00
29 004,63
31 839,78
441,85
1 819,27
1 904,01
1 904,00
1 029,01
637.00
633,45

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

Monitor LG Flatron LCD 21"
Punkt dostępowy Outdoor
Punkt dostępowy Outdoor
Przełącznik sieciowy Cisco
Drukarka Brother
Komputer HP
Komputer HP
Komputer HP
Drukarka HP
Przełącznik sieciowy HP
Monitor Liyama
Monitor Iiyama
Monitor Iiyama
Monitor Dell
Monitor Dell
Monitor Dell
Monitor Dell
Komputer HP
Urządzenie wielofunkcyjne Brother

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

49100-0839
49100-0840
49100-0841
49100-0842
49100-0893
49100-0894
49100-0895
49100-0896
49100-0897
49100-0898
49100-0899
49100-0902
49100-0903
49100-0904
49100-0905 j
49100-0906
49100-0907
49100-0908
49100-0914

227

651,90
616,23
616,23
2 750,28
1 845,00
2 776,11
2 776,11
2 776,11
1 805.64
1 103,31
512,05
637,14
637,14
624,84
624,84
624.84
624,84
2 979,06
1 881,90

260

Bezprzewodowy punkt dostępowy
CISCO
261 Bezprzewodowy punkt dostępowy
CISCO
262 Router Cisco

2014

49100-0915

979,08

2014

49100-0916

979,08

2014

49100-0917

3 419,40

263 Przełącznik sieciowy HP

2014

49100-0919

2 435,40

264 Monitor ASUS
265 Serwer Dell R610

2015
2015

49100-0928
49100-0929

599,00
3 299,98

266 Drukarka HP

2015

49100-0932

434,19

267 Urządzenie wielofunkcyjne HP

2015

49100-0933

369,00

268
268
269
270
271
272

Drukarka Brother
Drukarka Canon
Monitor Neovo
Acces Point Cisco
Acces Point Cisco
Bezprzewodowy punkt dostępowy
CISCO
273 Bezprzewodowy punkt dostępowy
CISCO

2015
2015
2015
2015
2015
2015

49100-0935
49100-0936
49100-0940
49100-0942
49100-0943
49100-0945

1 410.00
579,33
490,00
405,51
405,50
328,41

2015

49100-0946

328,41

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

49100-0947
49100-0948
49100-0949
49100-0950
49100-0951
49100-0952
49100-0954
49100-0958
49100-0959
49100-0960
49100-0961
49100-0963

429,27
2 784.72
2 784,72
892,00
1 097,16
1 097,16
13 899,00
2 718,30
2 718,30
2 718.30
2 210,00
306,27
2 993 007,47

L/p
l

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

Monitor Iiyama
Komputer Dell
Komputer Dell
Drukarka laserowa Brother
Drukarka laserowa Brother
Drukarka laserowa Brother
Urządzenie wielofunkcyjne
Komputer
Toshiba Dell
Komputer Dell
Komputer Dell
Komputer Dell
Scaner Canon
Razem:

Sprzęt przenośny
Opis pozycji
2
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
---NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
LAPTOP

Rok produkcji Nr
Wartość
inwentarzowy odtworzenio
wa
3
4
5
2004
49100-0456
3 665,00
2006
49100-0490
3 489,20
2007
49100-0510
2 160,00
2007
49100-0513
3 416,00
2007
49100-0517
2 952,40
2007
49100-0544
2 758,00
2007
49100-0545
2 758,00
-----2008
49100-0559
2 647,40
2008
49100-0570
2 258,00
2008
49100-0571
2 258,00
2008
49100-0583
3 684,40

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
---NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
NOTEBOOK
Tablet
Notebook HP
Notebook Dell
Notebook Dell
Probook HP
Razem:

2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
-2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015

49100-0620
49100-0623
49100-0727
49100-0633
49100-0646
49100-0657
49100-0672
49100-0692
49100-0694
49100-0699
49100-0709
49100-0710
49100-0725
49100-0770
49100-0771
49100-0772
49100-0773
49100-0774
--49100-0776
49100-0926
49100-0858
49100-0891
49100-0892
49100-0918
49100-0923
49100-0934
49100-0937
49100-0938
49100-0941

3 065,86
2 372,90
3 536,78
3 189,00
3 446,50
3411,12
3 381,27
3 490,74
3 052,86
2 505,00
3 293,94
3 293,94
3 134,80
3 382,50
3 382,50
3 382,50
3 382,50
3 444.00
---3 444,00
4 388,64
2 595,12
3 410,79
3 410,79
3 734,28
11 150,00
2 199,00
2 953,23
2 333,00
2 468,41
132 282,37

Załącznik nr 9 do SIWZ
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług
ubezpieczeniowych , w podziale na zadania. Znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15

Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1
Załącznik nr 4
16-12-2015

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

Sprzęt - model

1

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

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11

Razem:

Wartość w
pln
8 283,80

Ilość
sztuk
1

8020-0189

4 421,89

1

80200-0188

2 630,32

1

80200-0191

3 000,00

1

80200-0220

8 800,00

1

80200-0180

2 009,40

1

80200-0251

4 451,78

1

80200-0168
80200-0499

3 499,98
10 997,43

1
1

80200-0501
80200-0554

8 782,08
59 741,96

1
1

NR
inwentarzowy
80200-0186

116 618,64

Załącznik nr 10 do SIWZ
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług
ubezpieczeniowych , w podziale na zadania. Znak postępowania: NZ-ET//PN/21/15

Załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1
SZKODOWOŚĆ – stan na dzień 12.01.2016 r.

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

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

8. 2013 r.
9. 2014 r.
10. 2015 r.

- 7.420,83 – kradzież z włamaniem – komputer
- 8.027,02 – uderzenie pioruna
- 1.799,76 - zalanie sprzętu elektronicznego spowodowane
pękniętą rurą
- 3.383,41 – uszkodzenie bramy wjazdowej i ogrodzenia
poprzez uderzenie pojazdu
- 2.220,00 – zalanie spowodowane falą powodziową.
- 583,27 – zalanie spowodowane ulewnym deszczem
– brak
- 5.943,10 – uszkodzenie klimatyzatora, osmalenie ściany
i sufitu
- brak
- 635,77 – uszkodzenie dachu spowodowane silnym wiatrem
- 16.992,20 – zalanie pomieszczeń spowodowane pęknięciem
wężyka podgrzewacza
- 2.468,41 – kradzież z włamaniem komputera przenośnego
- 1.842,04 – uszkodzenie kamer monitoringu spowodowane
uderzeniem pioruna

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

Załącznik nr 11 do SIWZ
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług
ubezpieczeniowych , w podziale na zadania. Znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15

Istotne postanowienia umowy w zakresie zadania nr 1
18.12.2015

UMOWA NR …………
zawarta w dniu …………..2016 roku.
p o m i ę d z y:
Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10,
81 – 340 Gdynia, NIP 586-20-76-216, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1. Marka DŁUGOSZA

Dyrektora
a
......................................................, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. ...........................................................................
§1
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług ubezpieczeniowych , w podziale na
zadania, znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15, zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa przedmiotem, której jest
usługa ubezpieczeniowa określona w zadaniu nr 1 : Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności cywilnej MSPiR, na podstawie której Wykonawca zapewni ochronę
ubezpieczeniową w zakresie:
1.0. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY
OSOBOWE I RZECZOWE Z TYTUŁU POSIADANIA MIENIA ORAZ
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LĄDOWO – BIUROWEJ,
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACODAWCY
1.1. Ubezpieczenie dotyczy:
Odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wobec osób trzecich z tytułu
posiadania mienia i prowadzenia działalności lądowo – biurowej z wyłączeniem ryzyk
morskich (tj. związanych z posiadaniem i eksploatacją jednostek pływających oraz
działalności MSPiR na morzu) objętych odrębnym ubezpieczeniem.
Odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody poniesione przez pracowników
w następstwie wypadków przy pracy.
1.2 Miejsce ubezpieczenia: teren Rzeczypospolitej Polskiej
1.3 Suma ubezpieczenia: 500.000,00 PLN na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia
1.000.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
1.4. Franszyza redukcyjna: zniesiona
Franszyza integralna: zniesiona

2.0. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
2.1. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem umowy ubezpieczenia zawartego na podstawie przeprowadzonego
przetargu nieograniczonego jest poniżej wymienione mienie będące w prawnym
posiadaniu Zamawiającego:
1. Środki trwałe(ubezpieczenie na sumy stałe):
a. Budynki i budowle – zgodnie z załącznikiem nr 2
b. Maszyny, urządzenia i wyposażenie (suma ubezpieczenia 600.000,00 PLN)
20% ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku. Dla mienia
zlokalizowanego w MSR Trzebież i BSR Świbno przyjmuje się limit
odpowiedzialności dla ryzyka powodzi do kwoty 200.000,00 zł.
Wejście do budynków jest monitorowane, pod nadzorem służby operacyjnej lub straży
portowej pracującej 24h na dobę. W budynku biurowym zainstalowana jest
sygnalizacja przeciwpożarowa.
Konstrukcja stropów jest gestożebrowa.
Zamawiający nie użytkuje obiektów tymczasowych.
W budynkach prowadzone są przeglądy wynikające z przepisów prawa, a wpisy
dokonywane są do książek obiektów budowlanych.
Budynki zgłoszone do ubezpieczenia są dopuszczone do użytkowania.
c. Sprzęt do prowadzenia szkoleń medycznych w MSPiR – zgodnie z
załącznikiem nr 4, 100% ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku.
Po zakończonym szkoleniu sprzęt jest zamykany w pomieszczeniach, w których jest
monitoring i dyżur 24h.
2. Środki obrotowe (sumy stałe):
- Magazyn Główny
- Magazyn Sprzętu Nurkowego
- Magazyn Sprzętu Ratowniczego
- Magazyn Odzieży

wartość środków
1 195 086,60 PLN
wartość środków
30 583,15 PLN
wartość środków
54 302,33PLN
wartość środków
405 317,74 PLN
---------------------------------------------------Razem:
1 685 289,82 PLN

W magazynach nie występuje składowanie powyżej 7 m nad poziom posadzki.
3. Mienie pracownicze – zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 1.200,00 PLN od osoby
(pierwsze ryzyko)
4. Gotówka – suma ubezpieczenia 100.000,00 PLN (pierwsze ryzyko)
2.2. Ubezpieczenie dotyczy:
Wykonawca odpowiada za wszelkiego rodzaju szkody poniesione z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie,
zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególności

spowodowane przez:
pożar; uderzenie pioruna; wybuch; implozję; upadek statku powietrznego; powódź;
huragan; deszcz nawalny; grad; działanie ciężaru śniegu i lodu; trzęsienie, zapadanie
i osuwanie się ziemi; dym i sadzę; uderzenie pojazdu; uderzenie pojazdu własnego; huk
ponaddźwiękowy; upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych; zalanie;
Sprzęt do prowadzenia szkoleń pierwszej pomocy w stacjach MSPiR jest ubezpieczony
w trakcie transportu..
2.3. Wartość ubezpieczonego mienia:
Wartość ubezpieczonego mienia stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego
środka trwałego podanego w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek
i stopień zużycia technicznego oraz amortyzację księgową.
2.4. Franszyza redukcyjna: ……. PLN
3.0. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RARUNKU
3.1. Przedmiot ubezpieczenia:
1. Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem
Suma ubezpieczenia – 100.000,00 PLN
2.Wartości pieniężne od rabunku w lokalu
Suma ubezpieczenia – 100.000,00 PLN
3.Wartości pieniężne od rabunku w transporcie
Suma ubezpieczenia – 70.000,00 PLN
3.2. System ubezpieczenia:
Wartości pieniężne ubezpieczone są na pierwsze ryzyko.
3.3. Ubezpieczenie dotyczy:
Ubezpieczenia mienia od szkód powstałych w wyniku dokonania lub usiłowania
kradzieży z włamaniem lub rabunku, polegające na: utracie lub ubytku ubezpieczonego
mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia, w tym zniszczenie elementów
wyposażenia lokalu i urządzeń zabezpieczających (ścian, stropów, dachów, zamków,
drzwi i okien, urządzeń do przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów
alarmowych). Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy również ryzyka rabunku wartości
pieniężnych podczas ich transportu – przenoszenia lub przewożenia.
3.4. Franszyza redukcyjna: zniesiona
Franszyza integralna: zniesiona
3.5. Środki bezpieczeństwa:
Zamawiający gwarantuje, że wartości pieniężne przechowywane są w ogniotrwałej kasie
pancernej, zamontowanej na stałe w wydzielonym, okratowanym pomieszczeniu

zabezpieczonym alarmem. Pomieszczenie to po godzinach pracy jest pod nadzorem
służby operacyjnej pracującej 24h na dobę.
4.0. UBEZPIECZENIE SPRZETU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH
RYZYK
4.1. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny (zgodnie z
załącznikiem nr 3)
4.2. Ubezpieczone ryzyka:
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpieczenia
powstałe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, polegające na nagłej
i nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a
w szczególności spowodowane przez: pożar; uderzenie pioruna; wybuch; implozję;
upadek statku powietrznego; powódź; huragan; deszcz nawalny; grad; działanie
ciężaru śniegu i lodu; trzęsienie, zapadanie i osuwanie się ziemi; dym i sadzę;
uderzenie pojazdu; huk ponaddźwiękowy; upadek drzew, budynków, budowli,
urządzeń technicznych; zalanie;
oraz szkody wynikłe z:
- błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania;
- kradzieży z włamaniem i rabunku;
- wandalizmu;
- niewłaściwych parametrów prądu zasilania i przepięcia;
- działania wody i wilgoci.
Wykonawca zapewnia automatyczną ochronę ubezpieczeniową dla nowo nabytych
w ramach opcji zamówienia (po zawarciu umowy ubezpieczenia) przedmiotów.
Na chwilę obecną Zamawiający planuje zakup w 2016 r. sprzętu elektronicznego o
szacunkowej wartości 330.000,00 PLN.
Przenośny sprzęt elektroniczny powinien być ubezpieczony również podczas
użytkowania go przez Zamawiającego i jego pracowników poza miejscem
ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.3. Suma ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia określona jest
według wartości odtworzeniowej.
Sprzęt elektroniczny stacjonarny: franszyza integralna
franszyza redukcyjna
Sprzęt elektroniczny przenośny: franszyza integralna
franszyza redukcyjna

- ……. PLN
- ……. PLN
- ……. PLN
- ……. PLN

5.0. KLAUZULE OBLIGATORYJNE I DODATKOWE
5.0.1. Wykonawca akceptuje wszystkie niżej wymienione klauzule obowiązkowe:

1. Klauzula lokalizacji – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych/szczególnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie
umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje na terenie
Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie należące do Ubezpieczającego lub
znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą lub w pieczy, a także wszystkie
miejsca, gdzie Ubezpieczający prowadzi działalność.
2 . Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego - z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i
ogólnych/szczególnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje
odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym przenośnym
użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w
polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, gdy:
- pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję)
- po zaparkowaniu został prawidłowo zamknięty (na wszystkie zamki i włączony
został sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed
kradzieżą z włamaniem i rabunkiem)
- kradzież z włamaniem miała miejsce w godzinach 6.00 – 22.00 (ograniczenie
czasowe nie ma zastosowania, gdy pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym
lub w zamkniętym garażu)
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz np. w bagażniku.
W przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku stosuje się
franszyzę redukcyjną w wysokości 15 % wartości szkody, jednak nie mniejszą niż
ustalona w umowie ubezpieczenia (polisie) kwota franszyzy redukcyjnej.
3. Klauzula transportowania - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych/szczególnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: ochrona ubezpieczeniowa udzielana
na podstawie umowy ubezpieczenia - w środkach trwałych, środkach obrotowych
oraz sprzęcie elektronicznym stacjonarnym - zostaje rozszerzona o szkody w wyniku
zdarzeń losowych oraz wypadku środka transportu w czasie przewożenia mienia
pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium RP oraz podczas transportu w celu
naprawy lub konserwacji oraz podczas transportu w innych celach na terytorium RP.
Ubezpieczenie obejmuje również szkody powstałe podczas załadunku, rozładunku.
Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł.
4. Klauzula automatycznego wzrostu sumy ubezpieczenia - z zachowaniem
pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i
ogólnych/szczególnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte
środki trwałe lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia
wskutek dokonanych inwestycji. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do
automatycznie ubezpieczonego mienia ograniczona jest do wysokości 20 %
pierwotnej sumy ubezpieczenia. Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w
klauzuli limit może być ubezpieczone na zasadach określonych w OWU. Składka z
tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia naliczana będzie kwartalnie. Ubezpieczający
jest zobowiązany zgłosić do Ubezpieczyciela nowo nabyte środki trwałe i opłacić

dodatkową składkę w terminie do 14 dni po zakończeniu każdego kwartału okresu
ubezpieczenia. W przypadku nie opłacenia dodatkowej składki w podanym terminie,
odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do sumy i zakresu ubezpieczenia, za
które została opłacona składka.
5.0.2. Do zakresu ubezpieczenia zostają włączone niżej wymienione klauzule dodatkowe
.........................(zostaną wpisane klauzule zaakceptowane przez Wykonawcę).................
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Umowę zawiera się na okres od 22.03.2016 r. do 21.03.2017 r.
2. Wykonawca wystawi dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzające ochronę
ubezpieczeniową na okres trwania umowy.
§3
ZMIANY
1.
2.

Zamawiający zastrzega, iż przedmiot ubezpieczenia może ulec zmianie zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu.
W przypadku zmniejszenia ilości przedmiotów ubezpieczenia (np. sprzedaż,
likwidacja), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość
ubezpieczenia danego przedmiotu.

3.

Zwiększenie ilości przedmiotów ubezpieczenia, zwiększenie sumy ubezpieczenia
następuje w przypadkach i na zasadach określonych w obligatoryjnej klauzuli
automatycznego wzrostu sumy ubezpieczenia, o której mowa w § 1 ust. 5.0.1. pkt 4
Umowy oraz§1 ust. 4.0.-4.3. Umowy.

4.

Zmiany wskazane w ust. 2 i ust. 3 zostaną wprowadzone na podstawie pisemnego
zgłoszenia Zamawiającego i będą obowiązujące od dnia zgłoszenia.
§4
KOSZT REALIZACJI UMOWY

1. Koszt usługi (składka należna za ubezpieczenie) zgodnie z ofertą wynosi …….. PLN
(słownie: …………… PLN ), w tym stawka podatku VAT: zwolnione z podatku.
2. Koszt usługi może być zmieniony w przypadku zmian przewidzianych w § 3 Umowy.
3. Przewidziana przez Zamawiającego opcja zamówienia polegająca na zwiększeniu ilości
mienia objętego ubezpieczeniem lub zwiększeniu sumy ubezpieczenia nie może
spowodować wzrostu kosztu usługi o więcej niż 10%.
§5
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Termin płatności składki wynosi 14 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę
polis ubezpieczeniowych, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

2. W przypadku nie uiszczenia należności w terminie Wykonawca naliczy odsetki
ustawowe.
§6
USTALENIE SZKODY, TRYB ZGŁASZANIA I USUWANIA SKUTKÓW SZKODY
Za wysokość szkody powstałej w mieniu przyjmuje się koszty niezbędne do
przywrócenia stanu mienia sprzed powstania szkody z uwzględnieniem zasad, na
jakich ustalono sumę ubezpieczenia.
2. Za koszty odbudowy lub remontu budynków i budowli przyjmuje się koszty robót
budowlano – instalacyjnych z uwzględnieniem nakładów na opracowanie
dokumentacji projektowej i nadzoru nad budową, wyliczone zgodnie z zasadami
kalkulacji i ustalania cen na podstawie katalogów nakładów rzeczowych
i katalogów nakładów pracy oraz publikowanymi cenami średnimi
obowiązującymi na danym terenie, potwierdzone rachunkami wykonawcy
odbudowy/remontu lub kosztorysem.
3. Każdy wypadek lub zdarzenie, które może stanowić podstawę roszczenia o
odszkodowanie, winno być niezwłocznie zgłoszone do Wykonawcy.
4. Zamawiający zobowiązany jest na żądanie Wykonawcy udzielić wyjaśnień oraz
niezwłocznie dostarczyć dokumenty i dowody niezbędne do ustalenia przyczyn i
okoliczności szkody oraz wysokości roszczenia, a także umożliwić
przeprowadzenie w tym celu niezbędnych dochodzeń.
5. Zamawiający zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zapobieżenia
szkodzie, zmniejszenia jej rozmiarów, a także z należytą starannością
zabezpieczyć roszczenia zwrotne w stosunku do osób trzecich, odpowiedzialnych
za powstanie lub zwiększenie szkody.
6. Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający mogą powołać na własny koszt
rzeczoznawców do określenia zakresu lub rozmiaru i wysokości szkody.
7. W przypadku dwu odmiennych opinii Wykonawca i Zamawiający mogą
wyznaczyć wspólnie neutralnego rzeczoznawcę, którego ekspertyza będzie
ostateczna i przyjęta przez obie strony. Koszt powołania wspólnego eksperta
Zamawiający i Wykonawca ponoszą w równych częściach.
8. W przypadku sporu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą co do zakresu
remontu niezbędnego dla usunięcia stwierdzonych skutków szkody, decydującymi
są wymagania nadzoru budowlanego.
9. W razie wyrządzenia szkody osobom trzecim i powstania z tego tytułu
zobowiązań objętych ubezpieczeniem Zamawiający może udzielić Wykonawcy
pełnomocnictw do prowadzenia sprawy.
10. Wykonawca w zakresie ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niniejszej
Umowy udziela na wniosek Zamawiającego odpowiednich gwarancji
związanych z roszczeniem osób trzecich.
1.

§7
WYPŁATA ODSZKODOWANIA
1. Termin wypłaty odszkodowania nie może przekroczyć 30 dni od daty zgłoszenia
szkody.
2. Jeżeli w powyższym terminie nie można wyjaśnić wszystkich okoliczności
koniecznych do ustalenia zakresu odpowiedzialności polisowej Wykonawcy lub
wysokości odszkodowania, odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia

uzyskania wyjaśnień tych okoliczności, jednakże bezsporna część odszkodowania
wypłacana jest w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody.
§8
SPRAWY PROCEDURALNE
1. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej
umowy a zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Strony
przyjmą rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego , Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku realizacji umowy pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, po wyczerpaniu możliwości polubownego
załatwienia sporu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach i ze skutkiem określonym
w art. 145 ustawy ”Prawo zamówień publicznych” (Dz. U z 2015 r. poz. 2164)
oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na tej podstawie.
Załączniki:
1. Wykaz budynków, w których pracują pracownicy MSPiR – załącznik nr 1
2. Wykaz budynków i budowli do ubezpieczenia – załącznik nr 2
3. Wykaz sprzętu elektronicznego – załącznik nr 3
4. Wykaz sprzętu do prowadzenia szkoleń medycznych – załącznik nr 4
5. WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MORSKIEJ SŁUŻBY
POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA

6.
7.
8.
9.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 12 do SIWZ
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług
ubezpieczeniowych , w podziale na zadania. Znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15

Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2
Zadanie 2. „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych MSPiR”
MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
WYDZIAŁ TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA
I RATOWNICTWA

Rodzaje ubezpieczeń:
1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW
MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH
POJAZDÓW
2. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD USZKODZEŃ AUTOCASCO
I OD KRADZIEŻY
3. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO
4. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

Gdynia, 30 grudzień 2015 r.

1.0. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. UBEZPIECZONY I ZAKRES JEGO DZIAŁALNOŚCI
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 jest
państwową jednostką organizacyjną przeznaczoną do wykonywania:
1) zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu,
2) zadań w zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu
3) innych zadań związanych z bezpieczeństwem morskim.
1.2. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Pojazdy należy objąć ochroną ubezpieczeniową na okres 12 miesięcy.
Należy wystawić polisy na każdy pojazd, jako dokument zapewniający ochronę ubezpieczeniową na
okres 12 miesięcy liczony od dnia następnego po terminach określonych w kolumnie 10 „Wykazu
pojazdów mechanicznych MSPiR, stanowiącego załącznik nr 1 do WYMAGANYCH WARUNKÓW
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW MECHANICZNYCH MORSKIEJ SŁUŻBY
POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA. ( załącznik nr 20 do SIWZ)
Poszczególne terminy rozpoczęcia 12 miesięcznej ochrony ubezpieczeniowej mieszczą się w
przedziale 05.03.2016 r. – 04.03.2017 r.
W związku z tym realizacja zadania, w rozumieniu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej,
rozpoczyna się 05.03.2016 i kończy się 04.03.2018 r. , odpowiednio do pojazdu.

1.3. OKREŚLENIE SUMY UBEZPIECZENIA POJAZDU
1) WYSTAWIANIE POLIS - Suma ubezpieczenia:
a. pojazdów wymienionych w pozycjach 1-8 załącznika nr 1 winna być określona przez
ubezpieczyciela w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu na dzień
wystawienia polisy uwzględniając rok produkcji i przebieg pojazdów,
b. pojazdów wymienionych w pozycjach 9-22 załącznika nr 1 winna być przyjęta przez
ubezpieczyciela w wysokości określonej przez Zamawiającego w kol. 9 załącznika 1,
c. pojazdów wymienionych w poz. 24-26, 29-47,52-55 załącznika nr 1 winna być przyjęta
przez ubezpieczyciela w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu na dzień
wystawienia polisy uwzględniając rok produkcji
2) DO USTALENIA CENY OFERTY należy
a. przyjąć wartości ubezpieczeniowe pojazdów podane w kol. 9 Załącznika nr 1,
b. załączyć do oferty wypełniony Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
3) INNE WYMAGANIA
a.
Zamawiający informuje, że samochody specjalne wyszczególnione w poz. 9 – 22
załącznika nr 1 były zakupione wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dostosowanym do
potrzeb MSPiR. Suma ubezpieczenia określona w kol. 9 uwzględnia wyposażenie pojazdu (w
tym wyposażenie specjalistyczne) zgodne z jego przeznaczeniem. W razie powstania szkody
Wykonawca ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości sumy ubezpieczenia
określonej w kol.9 załącznika nr 1.
b.
Suma ubezpieczenia nie ulega w okresie ubezpieczenia pomniejszeniu o wypłacone
odszkodowania za szkody częściowe (zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia).

2.0. UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
2.1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY
POJAZDÓW MECHANICZNYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH
POJAZDÓW
2.2. Ubezpieczenie winno dotyczyć
Odpowiedzialności cywilnej samochodów osobowych, samochodów ciężarowych,
przyczep, wózków widłowych i akumulatorowych oraz samochodów specjalnych
- wymienionych w załączniku nr 1- za szkody powstałe w związku z ruchem tych
pojazdów w pełnym zakresie ubezpieczenia.
3.0. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD USZKODZEŃ
AUTOCASCO I OD KRADZIEŻY
3.1. Ubezpieczenie winno dotyczyć
Pojazdów wymienionych w załączniku nr 1 (poz. 1 – 22, 24 – 26, 29 – 47, 52 – 55)
w pełnym zakresie ubezpieczenia.
Brak franszyzy redukcyjnej i integralnej w szkodzie.
Brak udziału własnego w szkodzie kradzieżowej oraz innych szkodach.
Likwidacja szkody następuje w wariancie serwisowym/warsztatowym (wypłata
odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur na uzgodniony zakres napraw
z uwzględnieniem podatku VAT).
4.0. UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO
4.1. Ubezpieczenie winno dotyczyć pozycji od 1-22 załącznika nr 1.
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu
ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną,
niezależnie od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie ubezpieczenia.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia kierowcy i pasażerów objętych ubezpieczeniem na
jedną osobę wynosi 10.000,- PLN .
5.0. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
5.1. Ubezpieczenie winno dotyczyć
Pomocy technicznej i medycznej udzielanej ubezpieczonym – kierowcy i pasażerom
ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym oraz utratą (kradzieżą)
pojazdu, unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, a także zdarzeniem związanym z
ruchem pojazdu mechanicznego oraz chorobą kierowcy lub pasażera wg pozycji 1-8
załącznika nr 1.

Assistance zagranicą ze zniesionym limitem km i zwiększoną odległością holowania dla
samochodów osobowych poz. 1,2,6,7 załącznika nr 1.
5.2. Ubezpieczone ryzyka
Pojazdy wymienione w poz. 1-8 Załącznika nr 1- pomoc informacyjna, serwisowa, w
podróży i pomoc medyczna.

6.0. KLAUZULA OBLIGATORYJNA WŁĄCZONA DO ZAKRESU
UBEZPIECZENIA:
1. Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia dla samochodów wymienionych w poz.
9-22 załącznika nr 1 – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/szczególnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: wartość pojazdu określona w dniu zawarcia
polisy (suma ubezpieczenia) obowiązuje przez cały okres ubezpieczenia. Gwarantowaną
sumę ubezpieczenia stosuje się w przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu,
szkody całkowitej oraz w celu ustalenia czy wystąpił przypadek szkody całkowitej.
7.0. KLAUZULE DODATKOWE:
Zamawiający przyzna ofercie punkty za każdą klauzulę dodatkową według poniższej
punktacji. Wykonawca może wybrać dowolną ilość klauzul. Za włączenie do zakresu
ubezpieczenia klauzul dodatkowych maksymalnie można otrzymać 10 pkt., które następnie
będą brane pod uwagę przy ustaleniu oceny punktowej w ramach kryterium „klauzule
dodatkowe”
W przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul dodatkowych, odbiegających od treści
określonej poniżej w pkt. 1-6 oraz za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.
1. Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia dla pojazdów nieobjętych
klauzulą obowiązkową : 2 pkt. – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i
ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: wartość
pojazdu określona w dniu zawarcia polisy (suma ubezpieczenia) obowiązuje przez
cały okres ubezpieczenia. Gwarantowaną sumę ubezpieczenia stosuje się w przypadku
szkody polegającej na kradzieży pojazdu, szkody całkowitej oraz w celu ustalenia czy
wystąpił przypadek szkody całkowitej.
2. Klauzula terminu dokonania oględzin 1 pkt. - z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we
wniosku i ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: w
przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w
terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody.
3. Klauzula zassania wody do silnika 2 pkt.- z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we
wniosku i ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: w

ubezpieczeniu autocasco ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe
wskutek uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego wody.
4. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 2 pkt.- z zachowaniem
pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że: skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim
terminie mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy przyczyniło się ono do
zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i
skutków bądź rozmiaru szkody.
5. Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń 1 pkt- z
zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/szczególnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu
poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków, przekodowania
modułów zabezpieczeń antykradzieżowych i/lub wymiany zabezpieczeń
antykradzieżowych w pojeździe, w przypadku utraty kluczy wraz ze sterownikiem do
urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą (np. w wyniku zaginięcia lub kradzieży).
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 20.000,00 zł. Niniejszy limit
jest limitem dodatkowym ponad sumę ubezpieczenia pojazdu.
6. Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej 2 pkt- z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we
wniosku i ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: w
ubezpieczeniu autocasco za szkodę całkowitą uznaje się szkodę polegającą na
uszkodzeniu pojazdu w takim stopniu, że koszt jego naprawy przekracza 80% wartości
rynkowej pojazdu z dnia zaistnienia szkody.
8.0. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wartości
20% zamówienia podstawowego. Na chwilę obecną nie posiada szczegółowych informacji na
temat planowanych zakupów pojazdów

Załącznik nr 13 do SIWZ
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług ubezpieczeniowych , w podziale na zadania.
Znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Załącznik nr 1 z dnia 16.12.2015 r.

1

2

Nr
Rejestra
cji

Pojemność/
/Silnika

3

4

5

1 Samochód osobowy
KIA SORENTO
2 Samochód osobowy
KIA SORENTO
3 Samochód ciężarowy
RENAULT MASTER

2010

GA
3897 L
GA
3896 L
GA
42452

2199

4 Samochód osobowy
FORD TRANSIT
5 Samochód
FORD TRANSIT 300 L

2008

2010
2003

2009

Nr
Podwozia

6

7

KNAKU814CB511 138143
8190
2199
KNAKU814CB511 79481
8189
F9QW77C0051 VF1FDAPD528423 171194
27
972
1870
GA
2198
WFOSXXTTFS8K 189090
3058H
31858
GA
2198
WFOSXXTTFS9A 123161
7564M
41939

Ilość
miejsc

Rodzaj pojazdu

Numery rozpoznawcze

Przebieg

Lp
.

Rok
produkc
ji

8

Wartość
ubezpieczeni
owa
PLN

9

5

52 600,00

5

55 000,00

5

10 800,00

9

20 700,00

9

25 875,00

Termin ważności
ubezpieczenia

Wykazu pojazdów mechanicznych MSPiR, które należy objąć 12 miesięczną ochroną ubezpieczeniową.
Czy
pojaz
d
służy
do
celów
zarob
kowy
ch

10

11

28.10.
2016
28.10.
2016
18.03.
2016

Nie

28.07.
2016
14.09.
2016

Nie

Nie
Nie

Nie

6 Samochód osobowy
LAND ROVER
7 Samochód osobowy
Ford Mondeo Titanium
8 Samochód osobowy
Opel Insignia Cosmo 5DR
9 Samochód ciężarowy
STAR 744

2008

10 Samochód ratowniczy
specjalny STAR 744
11 Samochód ratowniczy
specjalny STAR 944 K
12 Samochód ratowniczy
specjalny STAR 944 K
13 Samochód ratowniczy
specjalny STAR 944 K
14 Samochód ratowniczy
specjalny STAR 944 K
15 Land Rover Defender 110
SW
Samochód specjalny
16 Land Rover Defender LD
Samochód specjalny
17 Land Rover Defender
Samochód specjalny
18 Land Rover Defender
Samochód specjalny
19 Land Rover Defender
Samochód specjalny
20 Land Rover Defender
Samochód specjalny

1997

2010
2014
1995

2005
2005
2006
2006
2012

2013
2015
2015
2015
2015

GA
5070H
GA
1318N
GA
4339V
GA
28356

2179
1596
1598
10067
6842

GA
28041
GA
2838A
GA
2839A
GA
6256 A
GA
6259 A
GA
1009R

CA0213759
6842
4580

GA
1041S
GA
3961T
GA
3968T
GA
3962T
GA
3963T

2198

4580
4580
4580
2198

2198
2198
2198
2198

SALFA28B29H122 158560
259
WF0EXXGBBEA 74847
A15275
W0LGT6ET5E118 1800
4461
SUS0744CBS0000 30398
066

5

40 900,00

5

32 600,00

5

82 900,00

9

25 000,00

SUS0744CAV0000
169
SUSM88ZZ26F002
953
SUSM88ZZ46F002
954
SUSM88ZZ26F002
967
SUSM88ZZ06F002
966
SALLDHMP8CA4
26041

18028

9

35 000,00

19318

10

150 000,00

17230

10

150 000,00

15366

10

150 000,00

15951

10

150 000,00

6197

8

190 400,00

SALLDHMP8DA4
38469
SALLDHMP8GA4
82829
SALLDHMP8GA4
82607
SALLDHMP8GA4
83037
SALLDHMP8GA4
82966

3967

8

228 000,00

10

8

292 740,00

10

8

292 740,00

10

8

292 740,00

10

8

292 740,00

01.09.
2016
05.04.
2016
30.10.
2016
04.03.
2016

Nie

04.03.
2016
19.12.
2016
19.12.
2016
21.03.
2016
21.03.
2016
05.11.
2016

Nie

08.07.
2016
06.12.
2016
06.12.
2016
06.12.
2016
06.12.
2016

Nie

Nie
Nie
Nie

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Nie
Nie
Nie
Nie

21 Land Rover Defender
Samochód specjalny
22 Land Rover Defender
Samochód specjalny
23 Przyczepa ciężarowa 400 kg

2015

24 Przyczepa ciężarowa 495 kg

1997

25 Przyczepa ciężarowa 495 kg

1997

26 Przyczepa ciężarowa 980 kg

1997

27 Przyczepa podłodziowa 5 t

1980

28 Przyczepa podłodziowa 5 t

1980

29 Przyczepa ciężarowa 1045
kg
30 Przyczepa ciężarowa 1045
kg
31 Przyczepa ciężarowa 1045
kg
32 Przyczepa ciężarowa 1045
kg
33 Przyczepa ciężarowa 1045
kg
34 Przyczepa ciężarowa 1045
kg
35 Przyczepa ciężarowa 1045
kg
36 Przyczepa ciężarowa 1045
kg

2005

2015
1988

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

GA
3969T
GA
3967T
GA
80723
GA
80732
GA
80730
GA
80733
GA
80726
GA
80807
GA
83159
GA
83160
GA
83161
GA
83162
GA
83163
GA
83164
GA
83165
GA
83166

2198
2198

SALLDHMP8GA4
83072
SALLDHMP8GA4
84575
30752
SUB07J000VG000
459
SUB07J000VF0003
86
SUB15JH00VB000
249
844065
844066
SUB13JH005F0037
48
SUB13JH005F0037
49
SUB13JH005F0037
50
SUB13JH005F0037
51
SUB13JH005F0037
52
SUB13JH005F0037
53
SUB13JH005F0037
54
SUB13JH005F0037
55

10

8

292 740,00

10

8

292 740,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
2 982,00
2 982,00
2 982,00
2 982,00
2 982,00
2 982,00
2 982,00
2 982,00

06.12.
2016
06.12.
2016
04.03.
2016
04.03.
2016
04.03.
2016
04.03.
2016
04.03.
2016
17.04.
2016
14.12.
2016
14.12.
2016
14.12.
2016
14.12.
2016
14.12.
2016
14.12.
2016
14.12.
2016
14.12.
2016

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

37 Przyczepa ciężarowa 1600
kg
38 Przyczepa ciężarowa 1600
kg
39 Przyczepa ciężarowa 1600
kg
40 Przyczepa ciężarowa 1600
kg
41 Przyczepa THULE

2005

42 Przyczepa THULE

2005

43 Przyczepa WIOLA

2006

44 Przyczepa NIEWIADÓW

2007

45 Przyczepa WIOLA

2007

46 Przyczepa specjalna tramp
trail, model: 6000JH
47 Przyczepa ciężarowa
(przewóz paliw płynnych)
AVIO TANK 1000
48 Wózek podnośnikowy
czołowy
spalinowy 1,6 t
SHL Kilce, model: WDP 43
49 Wózek widłowy spalinowy
5,5t
Yale model:Europe
50 Wózek widłowy spalinowy
5,5t, Yale model:Europe

2007

2005
2005
2005
2005

2007

GA
83243
GA
83244
GA
83245
GA
83242
GA
83497
GA
83499
GA
83498
GA
84167
GA
84426
GA
84720
GA
85384

SV9BC200B50GK
1002
SV9BC200B50GK
1003
SV9BC200B50GK
1004
SV9BC200B50GK
1005
UH2000D9X5P136
827
UH2000D915P136
828
SUCW2E32F62000
233
SWNPR002470000
001
UH2000B467P198
753
SUB60JH007H004
447
SUB13H0007JCPD
021

9 477,00
9 477,00
9 477,00
9 477,00
5 650,00
5 650,00
6 760,00
8 750,00
2 470,00
42 000,00
8 060,00

11.01.
2017
11.01.
2017
11.01.
2017
11.01.
2017
30.05.
2016
30.05.
2016
30.05.
2016
04.04.
2016
03.07.
2016
08.10.
2016
16.06.
2016

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

1989

Nr fabryczny 00001

-

09.12.
2016

Nie

2008

Nr fab.
G813B01559F

-

09.12.
2016

Nie

2008

Nr fab.
G813B01560F

-

09.12.
2016

Nie

51 Wózek naładowczoakumulatorowy WNA1320
52 Przyczepa ciężarowa
SERPA
53 Przyczepa ciężarowa Tramp
Trail
54 Przyczepa Tramp trail

1989

55 Melex 392
Wózek akumulatorowy
56 Traktor ogrodowy
Husqvarna TS342

2014

2011
2012
2012

2015

Nr fab. 28331
GA
88048
GA
88424
GA
88806

SZ9SE130SLBSP5
055
SUB25JH0CF0056
11
SUB13KH00CM00
5725
SXM9FTF2LEM70
0341
020415A001781

5 901,00
15 680,00
7 623,00
45 380,00
-

04.03.
2016
13.12.
2016
18.06.
2016
10.01.
2017
26.06.
2016
05.11.
2016

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Załącznik nr 14 do SIWZ
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług
ubezpieczeniowych , w podziale na zadania. Znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15

Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2
SZKODOWOŚĆ

warta.
Gdynia, dn. 24-11-2014r.

Nr
DSUKK/COKKGdynia/GDY/W/2113/2014/KS

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia floty
wg stanu na dzień 24-11-2014r.
Zaświadcza się, że w odniesieniu do pojazdów użytkowanych przez firmę Morska Służba
Poszukiwań i Ratownictwa z siedzibą w Gdyni, ubezpieczonych w TUiR WARTA S.A. na
warunkach flotowych w ramach umowy generalnej w okresie od 24-02-2010r. do 24-11-2014r.
zgłoszono szkody wypłacone lub pozostające w rezerwie w następującej wysokości:
ROK: 2010/2011
Liczba ryzyk

OC

______________ AC/KR

Wypłacone odszkodowania
Rezerwy szkodowe
Ilość szkód i rezerw

0,00 zł
0,00 zł
0

5 250,00 Zł
0,00 zł
1

ROK: 2011/2012
Liczba ryzyk

OC

AC/KR

Wypłacone odszkodowania
Rezerwy szkodowe
Ilość szkód i rezerw

warta.

4 929,73 zł
0,00 Zł
1

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa;

-

- infolinia: 0 801 308 308

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000016432
Kapitał zakładowy: 187 938 580 zt - opłacony w całości; NIP 521-04-20-047

0,00 zł
0,00 zł
0

Strona 1 z 1

warta.
Załącznik do Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia Nr 1
Wykaz szkód pojazdów użytkowanych przez firmę : Morska Służba Poszukiwań I Ratownictwa z siedziba w Gdyni
LP Sygnatura sprawy szkodowej
1 KOR/CENT/5145716/2010/2010

Data szkody
2010-04-25

Data zgłoszenia
Status szkody
2010-04-26 Zamknięta

Wypłacone odszkodowanie
Rezerwa
Ryzyko
5 250,00 zł
0,00 zł 03/F2

Numer rejestracyjny
GA41922

Załącznik nr 15 do SIWZ
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług
ubezpieczeniowych , w podziale na zadania. Znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15

Istotne postanowienia umowy w zakresie zadania nr 2
30.12.2015

UMOWA NR ET – ……
zawarta w dniu
2016 roku.
p o m i ę d z y:
Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10,
81 – 340 Gdynia, NIP 586-20-76-216, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
1. Marka DŁUGOSZA

Dyrektora
a
...................................................reprezentowanym przez:
1. .........................................
§1
1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług
ubezpieczeniowych, w podziale na zadania, znak postępowania: NZ-ET/I/PN/21/15 ,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) została zawarta umowa, na
podstawie której Wykonawca zapewni ochronę ubezpieczeniową w zakresie
Zadania
2. „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych MSPiR”:
a. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY
POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z
RUCHEM TYCH POJAZDÓW
b. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD USZKODZEŃ
AUTOCASCO I OD KRADZIEŻY
c. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO
d. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
i zgodnie z:
„Wymaganymi warunkami ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów mechanicznych
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”, a w zakresie nie objętym ww. wymaganiami
stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w:
 Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, (Dz.U. z 2013 r. poz. 392 z późniejszymi zmianami).
 Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco
 Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance
 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i
pasażerów pojazdu mechanicznego.
obowiązującymi w dniu zawarcia niniejszej umowy.

Oraz klauzulami dodatkowymi wskazanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
(zostanie wpisana treść klauzul zaakceptowanych przez Wykonawcę):
§2
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia są:
1) Samochody osobowe
2) Samochody ciężarowe
3) Samochody specjalne
4) Przyczepy ciężarowe
5) Wózki widłowe
6) Wózki akumulatorowe
7) Traktorek ogrodowy
(wg załącznika nr 1 w „Wymaganych warunkach ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów
mechanicznych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa” do umowy)
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Pojazdy są objęte ochroną ubezpieczeniową na okres 12 miesięcy.
2. Poszczególne terminy rozpoczęcia 12 miesięcznej ochrony ubezpieczeniowej
mieszczą się w przedziale 05.03.2016 r. – 04.03.2017 r.
W związku z tym realizacja umowy, w rozumieniu zapewnienia ochrony
ubezpieczeniowej, rozpoczyna się 05.03.2016 i kończy się 04.03.2018 r. ,
odpowiednio do pojazdu.
3. Wykonawca wystawi polisy na każdy pojazd, jako dokument zapewniający ochronę
ubezpieczeniową na okres 12 miesięcy liczony od dnia następnego po terminach
określonych w kolumnie 10 „Wykazu pojazdów mechanicznych MSPiR, które należy
objąć 12 miesięczną ochroną ubezpieczeniową„
§4

1.
2.
3.

4.

ZMIANY
Zamawiający zastrzega, iż przedmiot ubezpieczenia może ulec zmianie (ilość pojazdów
objętych ochroną ubezpieczeniową).
W przypadku zmniejszenia ilości pojazdów objętych ubezpieczeniem (np. sprzedaży),
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wysokość składki wycofanego pojazdu.
Zmiany wskazane w ust. 2 zostaną wprowadzone na podstawie pisemnego zgłoszenia
Zamawiającego i będą obowiązujące od dnia zgłoszenia lub innego wskazanego przez
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wartości 20%
zamówienia podstawowego. Na chwilę obecną nie posiada szczegółowych informacji na
temat planowanych zakupów pojazdów. W przypadku zwiększenia ilości pojazdów
Zamawiający udzieli zamówień zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień jego
udzielenia.

§5
KOSZT REALIZACJI UMOWY
1. Koszt usługi (składka należna za ubezpieczenie) zgodnie z ofertę (wraz z formularzem
cenowym), wynosi brutto : …… zł (słownie………. złoty 00/100), w tym stawka podatku
VAT: zwolnione od podatku.
2. Faktyczny koszt usługi jest sumą cen poszczególnych polis wystawionych zgodnie z
§ 4 i § 3 po uwzględnieniu przebiegu oraz wartości rynkowej pojazdów (na dzień
wystawienia polisy ) oraz wartości podanej przez Zamawiającego dla pojazdów specjalnych
zgodnie z zał. nr 1 do „Wymaganych warunków ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów
mechanicznych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”.
§6
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Termin płatności składki wynosi 14 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę polis
ubezpieczeniowych, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
2. W przypadku przelewu bankowego przyjmuje się dzień opłaty jako datę stempla
bankowego pod warunkiem posiadania środków finansowych na koncie.
3. W przypadku nieopłacenia w terminie składki lub pierwszej raty za ubezpieczenia
dobrowolne, Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i
zażądać zapłacenia składki za okres przez który ponosił odpowiedzialność. W przypadku
braku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z końcem okresu ubezpieczenia, za
który przypada niezapłacona składka. W przypadku nieopłacenia w terminie kolejnej raty,
Wykonawca może wezwać Zamawiającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.
Składka za ubezpieczenie OC jest wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami.
§7
SPRAWY PROCEDURALNE
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy ustawy z dnia 10 listopada 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1844).
3. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku realizacji umowy pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, po wyczerpaniu możliwości polubownego załatwienia
sporu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach i ze skutkiem określonym w art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na tej
podstawie.

5. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy a
zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Strony przyjmą rozwiązanie
korzystniejsze dla Zamawiającego.
Załączniki:
1.Wymagane warunki ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów mechanicznych
2. kopia formularza ofertowego
3. kopia formularza cenowego
4. Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco
5. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy
i pasażerów pojazdu mechanicznego
6. Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

