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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

DYREKTOR 
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Adres: plac Batorego 4, 70–207 Szczecin 

Telefon : +48 (91) 4403423; faks: +48 (91) 4403441 

NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017 

Strona internetowa UMS – www.ums.gov.pl  
na której opublikowane zostanie ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz wszystkie informacje 

dotyczące prowadzonego postępowania. 

 

ZAPRASZA DO ZŁO ŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA USŁUGĘ 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKRE ŚLONYCH W PRZEPISACH 

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST 8 NA: 
 

Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, 
następstw nieszcz ęśliwych wypadków i kosztów leczenia, 

pojazdów mechanicznych oraz jednostek pływaj ących z dodatkowym wyposa żeniem, które 
rozpoczyna si ę w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

 
 
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem i opisem: 
numer sprawy :  PO-II-370/ZZP-3/58/12 
nazwa zadania: Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, 
nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechan icznych oraz jednostek 
pływaj ących wraz z dodatkowym wyposa żeniem, które rozpoczyna si ę w okresie od 01.01.2013 r. do 
31.12.2013 r. 
 
 
 
 
 
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 
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SPIS TREŚCI : 

Rozdział I Forma oferty 

Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

Rozdział III Oferty wspólne 

Rozdział IV Jawność postępowania 

Rozdział V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne 
dokumenty wymagane w ofercie 

Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni 

Rozdział VII Termin wykonania zamówienia 

Rozdział VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania 
się Wykonawców z Zamawiającym 

Rozdział IX Sposób obliczenia ceny oferty 

Rozdział X Składanie i otwarcie ofert 

Rozdział XI Wybór oferty najkorzystniejszej 

Rozdział XII Zawarcie umowy 

Rozdział XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia 
 
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust. 1; 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust.1; 
Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotów na rzecz Wykonawcy    ubiegającego się o zamówienie;  
Załącznik nr 5 - Kalkulacja składki 
Załącznik nr 6 - Wzór umowy 
Załącznik A     - Wykaz budynków  
Załącznik B     - Wykaz wyposażenia Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego Pobierowo 
Załącznik C     - Wykaz sprzętu elektronicznego 
Załącznik D     - Wykaz pojazdów  
Załącznik E     - Wykaz jednostek pływających wraz z wyposażeniem dodatkowym 
Załącznik F     - Przebieg szkodowości z poszczególnych rodzajów ubezpieczeń 
 

 
 
 
 
 
 

 

Podstawa prawna: Ustawa z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. nr 113, 
poz. 759 ze zmianami), zwana dalej ustawą. 
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ROZDZIAŁ I Forma oferty   

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym 
oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem V  specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1  do SIWZ. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały, w formie pisemnej, na 

maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.  
5. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o 
ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Należy dołączyć 
oryginał upoważnienia  lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej zapisanej stronie 
kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). 
Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie 
dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w 
języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych 
tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto wszelkie miejsca, w 
których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej 
odrzucenie.  

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
12. Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 
13. Zamawiający nie  dopuszcza udziału Podwykonawców.  
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
15. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z    
      tym, że: zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: 
        Urząd Morski w Szczecinie 

Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110 
Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin 
z dopiskiem  „Nie otwierać przed  05.12.2012 r., godz. 11 :00” 
 
Przetarg na:  
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, następstw 
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych oraz jednostek 
pływających z dodatkowym wyposażeniem, które rozpoczyna się w okresie od 01.01.2013 r. 
do 31.12.2013 r. 
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Numer sprawy:  PO-II-370/ZZP-3/58/12 
Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

1.  Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę  
    przed terminem składania ofert. 

1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że 
     ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I 
     pkt. 15 z dopiskiem „wycofanie”; 
2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę  

          swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie 
          pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych 
          dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć. 
2.  Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej  
     kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt. 15 przy  
     czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”. 
3.  Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie 
    terminu składania ofert. 
4.  Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez 
    otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

 

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do 

Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 
korespondencję, itp. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące 
wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;  
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak: oświadczenie dotyczące okoliczności 
określonych w art. 22, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej składa każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną w imieniu swojej firmy;  

b) dokumenty wspólne takie jak: oferta cenowa składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu 
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 

5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum zawierającą co 
najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
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3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację 
zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ IV Jawno ść post ępowania 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

4. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje 
stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”. Informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”. 

5. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, 
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe 
niezastrzeżone dokumenty. 

 
ROZDZIAŁ V Wymagane dokumenty potwierdzaj ące spełnianie warunków udziału w 
post ępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełni ania. Inne dokumenty wymagane 
w ofercie. 
1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu: 
1) Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

      2)  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach  
            o których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3  do  
            niniejszej SIWZ 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

      3)   Kserokopi ę aktualnego odpisu z wła ściwego rejestru  albo aktualnego 
            zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne 
            przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności) 
            wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

4) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowi ązanie tych podmiotów  
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (art.26 ust.2b ustawy) 

     5)   Kserokopi ę zezwolenia na prowadzenie działalno ści ubezpieczeniowej   
           zgodnie z przepisami ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności 
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           ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) w zakresie 
           objętym zamówieniem. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

    6)   Pełnomocnictwo , o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ; 
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy 
nie złożą pełnomocnictw albo tych, którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone 
na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi 
lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w 
którym upłynął termin składania ofert. 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) Ofertę cenow ą zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ – Formularz oferty – Załącznik nr 1 ; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 
2) Ogólne Warunki Ubezpieczenia  w zakresie objętym zamówieniem. 

 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 3) SIWZ składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia - nie może być dłuższy niż 365 dni kalendarzowych  

od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. 

 

ROZDZIAŁ VIII Wyja śnienia tre ści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewani a się 
Wykonawców z Zamawiaj ącym  

1.   Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: 
      od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 
2.   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca                                            
      przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 
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3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu                         
następujących dokumentów: 
1) wniosek o wydanie SIWZ,  
2) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 
3) modyfikacje treści SIWZ, 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie 
zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego 
dnia. 

6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami 
muszą być sporządzone w języku polskim. 

7. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiający 
wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres 
z dopiskiem Zespół ds. Zamówień Publicznych - pokój nr 110. 

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Hanna Szner, tel. 

91 44 03 423, w godz. 7:00 – 15:00 , fax  91 4403 441 (czynny całą dobę). 
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli niezwłocznie wyjaśnień, 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. 

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez ujawniania 
źródła zapytania na stronie internetowej.  

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert 
zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej. 

13. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu 
składania ofert Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści informację o zmianach na stronie internetowej.  

 

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Cena oferty stanowi wartość składki ubezpieczeniowej z tytułu wykonania przedmiotu 
zamówienia opisanego w Rozdziale XIV SIWZ. 

2. Składka ubezpieczeniowa ma wynikać z kalkulacji składki ubezpieczeniowej sporządzonej na 
Załączniku nr 5  do SIWZ.  

3. Wartość składki ubezpieczeniowej wyrażoną w złotych polskich należy podać w zaokrągleniu do 
pełnych złotych. 

4. Zaoferowana składka ubezpieczeniowa ma charakter ostateczny; oznacza to, że musi zawierać 
wszelkie ewentualne zniżki, upusty, które Wykonawca zamierza zastosować. 

5. Skonstruowana w powyższy sposób cena ma być wpisana do Formularza oferty –  
    Załącznik nr 1 do SIWZ. 
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ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert 

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pok. nr 110, w terminie do  
      05.12. 2012 r., do godz. 10:30.  
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. Wszelkie oferty wniesione po 

terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie  odwołania. 

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona 
adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i 
minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób 
gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się 05.12.2012 r., o godz. 11:00  w Urzędzie Morskim w Szczecinie, 
Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, pokój nr 407. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję Przetargową 
powołaną przez Dyrektora Urzędu Nr wniosku PO-II-370/ZZP-3/58/12 z dnia  05.11.2012 r. 

7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 
8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę 
(firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 
dotyczące ceny oferty. 

9. Informacje, o których mowa w pkt. 8 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy 
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej 

1. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto spośród ofert nie odrzuconych. 
2. Komisja Przetargowa oceni oferty zgodnie z powyższym kryterium. 
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
5. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia czy Wykonawcy nie podlegają 

wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie 
Zamawiający dokona oceny, czy oferty Wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie 
podlegają odrzuceniu.  

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. 

7. Zamawiający poprawi w ofercie  
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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8. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada zapisom SIWZ, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może w ofercie 

poprawić inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, nie powodującą istotnych zmian w treści oferty 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
10. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert 

określonym w SIWZ. 
11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje na 

stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, 
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne 
12. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy            

Zamawiający unieważnia postępowanie. 
13. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy 

1. Informacje o formalno ściach, jakie powinny by ć spełnione w celu zawarcia umowy . 
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z 

Zamawiającym w terminie nie wcześniej niż 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 
wygraniu postępowania i uzgodnić termin podpisania umowy.  

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym 
Załącznik nr 6  do niniejszej SIWZ.  
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3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w 
przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

 
2. Termin i miejsce zawarcia umowy. 

1) Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu związania 
ofertą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym 
niż 5 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

 

ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej   

1.  Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy  Pzp 
(art. 179 - 198 Ustawy). 

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. 

 
ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, nast ępstw nieszcz ęśliwych 
wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych  oraz jednostek pływaj ących z dodatkowym 
wyposa żeniem, które rozpoczynaj ą się w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

2. Kod: CPV 66510000-8. Okres ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk: od 01.01.2013 do 31.12.2013 z 
uwzględnieniem klauzul dodatkowych.  

3. Zakres zamówienia obejmuje:  

3.1 Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej 
Zakres ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia ze 
szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej Urzędu prowadzonej zgodnie z: 

− ustawą z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej  
(Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1502 ze zmianami); 

− rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 7 października 1991 r. w sprawie 
utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów 
urzędów morskich (Dz. U. z 1991r., Nr 98, poz. 438 ze zmianami); 

− zarządzeniem nr 31 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 22 czerwca 1995 r. w sprawie nadania 
statutu organizacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie wraz z Załącznikiem (Dz. Urz. MTiGM Nr 7, poz. 
17 ze zmianami) z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną: 

     -   z tytułu zarządzania i prowadzenia ośrodka wczasowego oraz pokoi gościnnych, 

     -   odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy. 
 

Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia: 2 000 000,00 zł 

gdzie:  

Wypadek ubezpieczeniowy to mające miejsce w okresie ubezpieczenia zdarzenie powodujące śmierć, 
uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. 
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Szkoda osobowa – straty powstałe wskutek śmierci, rozstroju zdrowia lub uszkodzenie ciała oraz utracone 
korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia.  

Szkoda rzeczowa – straty powstałe wskutek uszkodzenia lub zniszczenia mienia oraz utracone korzyści, 
które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie zostało uszkodzone lub zniszczone jego mienie.  

Liczba pracowników: 600 osób  

Limity odpowiedzialności na poszczególne rodzaje działalności: 
− 200 000,00 zł na szkody z tytułu zarządzania i prowadzenia ośrodka wczasowego oraz „pokoi 

gościnnych” 
− 50 000,00 zł na szkody w mieniu należącym do gości hotelowych pozostawionym w pokojach z 

włączeniem sprzętu elektronicznego i optycznego, 
− 200.000,00 zł na szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. 
Zakres terytorialny: Polska. 
Franszyza redukcyjna, franszyza integralna, udział własny – zniesione. 
 
3.2 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze ń losowych 
Zakres ubezpieczenia – szkody spowodowane przez ogień, uderzenie pioruna, eksplozję, upadek statku 
powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawinę, śnieg, grad, zaleganie śniegu i lodu, trzęsienie 
ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, dym i sadzę, zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy 
lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub technologicznych, w 
skutek cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej oraz pozostawienia 
otwartych zaworów w ww. urządzeniach sieci, dym, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, huk 
ponaddźwiękowy, wandalizm* oraz przez akcję ratowniczą prowadzoną w związku ze zdarzeniami 
wymienionymi powyżej. 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 

1 Budynki wg Załącznika A  razem, w tym: 45 198 413,32 

a) w wartości odtworzeniowej 29 612 000,00 

b) w wartości księgowej brutto 15 586 413,32 

2 Tabor samochodowy nie ubezpieczony w zakresie AC 
wg Załącznika D (w wartości rynkowej) 

167 360,00   

3 Wyposażenie domków i Ośrodka Szkolno 
Wypoczynkowego Pobierowo wg Załącznika B  (w 
wartości księgowej brutto) 

195 849,32 

 

System ubezpieczenia – sumy stałe. 
Sumy ubezpieczenia podane są wg wartości wskazanych w tabeli. 
Miejsce ubezpieczenia – zgodnie z Załącznikami A, B i D.  
Tabor samochodowy z poz. 2 powyższej tabeli ma być ubezpieczony w miejscach garażowania we 
wskazanych lokalizacjach. Ze względu na fakt, że tabor może być przemieszczany pomiędzy wskazanymi w 
Załączniku D  lokalizacjami, powinien być objęty ochroną w każdej z wymienionych lokalizacjach z 
wyłączeniem transportu.  
Wyposażenie z poz. 3 może być przemieszczane pomiędzy wskazanymi w Załączniku C  obiektami – 
wyposażenie powinno być ubezpieczone w każdej z wymienionych lokalizacji.  
 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe we wszystkich lokalizacjach i dla wszystkich przedmiotów ubezpieczenia – 
zgodnie z wymogami ppoż. i BHP. We wszystkich lokalizacjach i w stosunku do wszystkich przedmiotów 
ubezpieczenia przestrzegane są powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie bhp i ppoż.   
Franszyza integralna – 200,00 zł (dla pojazdów z poz. 2 w ww. – zniesiona);  franszyza redukcyjna i udział 
własny – zniesione. 
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* Ryzyko wandalizmu zostaje włączone do zakresu ubezpieczenia zgodnie z poniższą klauzulą: 
Ubezpieczeniem objęte zostają szkody powstałe w wyniku wandalizmu rozumianego jako rozmyślne 
zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie mienia objętego ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń 
losowych, przy czym odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje szkód estetycznych polegających w 
szczególności na pomalowaniu, porysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków 
graficznych na ubezpieczonym mieniu oraz szkód w elementach szklanych lub ceramicznych. Limit 
odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wynosi 
20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula dotyczy mienia z pozycji 1 i 3.  
Franszyza redukcyjna na szkody powstałe wskutek dewastacji wynosi 5% wysokości odszkodowania nie 
mniej niż 500 zł.  
 
3.3 Ubezpieczenie mienia od kradzie ży z włamaniem i rabunku 
Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i 
rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na utracie lub ubytku wartości ubezpieczonego mienia z 
powodu jego zaboru, zniszczenia, dewastacji* lub kradzieży zwykłej - ryzyko to reguluje klauzula 
zamieszczona poniżej. W granicach sum ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokryje również koszty usunięcia 
pozostałości po szkodzie, w tym koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń.   
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 

1 Gotówka kradzież z włamaniem 50 000,00 

2 Gotówka rabunek w lokalu 50 000,00 

3 Gotówka rabunek w transporcie 350 000,00 

4 Wyposażenie Ośrodka Szkolno 
Wypoczynkowego Pobierowo 

kradzież z włamaniem, 
rabunek, dewastacja*, 

kradzież zwykła  
(limit 10 000,00 zł) 

20 000,00 

5 Tabor samochodowy nie 
ubezpieczony w zakresie AC 
wg Załącznika D  

kradzież z włamaniem, 
rabunek, dewastacja* 

30 000,00 

 

*dewastacja rozumiana jako umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby 
trzecie, także nie związane z kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem. 
System ubezpieczenia – na pierwsze ryzyko 
Franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny – zniesione. 
 
 
 

Klauzula kradzie ży zwykłej 
Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej pod 
warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 
szkody spowodowanej kradzieżą. Dla potrzeb niniejszej umowy kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór 
mienia w celu przywłaszczenia.  
Limit dla ryzyka kradzieży zwykłej wynosi 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i 
dotyczy wyposażenia ośrodka wczasowego. Franszyza redukcyjna dla tego ryzyka wynosi 300 zł.  
 

Rodzaj wartości: 
- poz. 1, 2, 3 - nominalna 
- poz. 4 - księgowa brutto 
- poz. 5 - rynkowa 
Miejsce ubezpieczenia: 
− poz. 1, 2 - wszystkie placówki Urzędu Morskiego w Szczecinie 
− poz. 3 - wszystkie placówki Urzędu Morskiego w Szczecinie 
− poz. 4 - zgodnie z Załącznikiem nr B  
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− poz. 5 - zgodnie z Załącznikiem nr D  
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – wartości pieniężne przechowywane w urządzeniach określonych 
właściwymi przepisami; pomieszczenie kasy okratowane w budynku głównym przy pl. Batorego w budynku 
portier 24 h / dobę oraz sygnalizacja alarmowa 
Przewozu wartości pieniężnych dokonuje wyspecjalizowana firma ochroniarska. 
Teren ośrodka wczasowego: 
- dozór bezpośredni pracownika Ubezpieczającego (w godzinach pracy) i pracownika ochrony. 
- po godzinach pracy, w dni wolne i święta dozór przez pracownika ochrony. 
3.4 Ubezpieczenie sprz ętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Zakres ubezpieczenia – obejmuje szkody powstałe w wyniku nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od 
woli ubezpieczającego zdarzenia, w wyniku którego ubezpieczone mienie uległo zniszczeniu, uszkodzeniu 
lub utracie. 
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o: 

− szkody spowodowane kradzieżą z włamaniem i rabunkiem, 

− szkody spowodowane poprzez użytkowanie mobilnego sprzętu przenośnego, 

− szkody spowodowane kradzieżą zwykłą w trakcie przenoszenia lub przewożenia z limitem w wysokości 
350.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – dotyczy poz. 1b, 

− szkody w sprzęcie zainstalowanym, użytkowanym lub przewożonym na jednostkach pływających 
Ubezpieczającego na terytorium określonym w SIWZ. 

 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 

1 Sprzęt elektroniczny wg Załącznika C  razem, w tym 1 762 356,70 

a) sprzęt elektroniczny przenośny – notebooki 52 156,70 

b) sprzęt elektroniczny przenośny – pozostały 1 742 700,00 
 

Sumy ubezpieczenia podane są wg wartości odtworzeniowej. 
Miejsce ubezpieczenia: teren Polski oraz jednostki pływające Ubezpieczającego 
Limit na szkody w oprogramowaniu i danych: 100.000 zł  
Franszyza redukcyjna: 300,00 zł. 
 

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w postaci monitoringu we wszystkich placówkach Urzędu Morskiego w 
Szczecinie. Monitoring i ochrona fizyczna 24 godziny na dobę w Bazach Oznakowania Nawigacyjnego w 
Szczecinie i Świnoujściu, w Ratuszu w Szczecinie, Kapitanacie Portu Szczecin, Kapitanacie Portu 
Świnoujście i w Punkcie Obserwacyjnym w Świnoujściu.  
 

Ze względu na charakterystykę sprzętu wymienionego w Załączniku C  nie jest możliwe określenie, na jakich 
jednostkach będzie on użytkowany. Sprzęt ten może być używany na każdej z wymienionych w SIWZ 
jednostce pływającej.  
Zakres terytorialny jednostek pływających, na których znajduje się ubezpieczony sprzęt elektroniczny: w 
osłoniętej, portowej, krajowej z zezwoleniem na obsługę toru wodnego będącego w gestii Urzędu Morskiego 
w Szczecinie, osłoniętej z wyjściem na redę (obszar działania VTS) oraz przybrzeżnej.  
  
 
 

Klauzule dodatkowe rozszerzaj ące zakres ochrony ubezpieczeniowej 
 

Klauzula reprezentantów - dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. Osobami tymi są: dyrektor, 
jego zastępcy, stosownie do par. 6 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie z 17 
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listopada 2006 r. (ze zmianami), pełnomocnicy uprawnieni do składania i przyjmowania oświadczeń woli w 
imieniu Ubezpieczającego w jego sprawach prawno-majątkowych. 
 

Klauzula swobodnego transferu mienia między lokalizacjami – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych 
Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość przemieszczania mienia między zgłoszonymi do ubezpieczenia 
lokalizacjami z wyłączeniem szkód powstałych podczas transportu.  
Limit odpowiedzialności 500.000,00 zł (klauzula dotyczy wyposażenia ośrodka wczasowego oraz taboru 
samochodowego nie ubezpieczanego w zakresie auto-casco - poz. 2 i 3 w ubezpieczeniu od ognia i innych 
zdarzeń losowych) 
 

Klauzula przepięć - dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 
Ubezpieczyciel zrekompensuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek przepięć 
spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, wyłącznie jeżeli:  
a) istnieje zewnętrzny system ochrony przeciwpiorunowej, 
b) instalacje wewnątrz budynku są uziemione, 
c) na wszystkich przewodach prądowych i teletechnicznych zainstalowane są urządzenia 
przeciwprzepięciowe 
Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje w odniesieniu do mienia, co do którego 
istnieje możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu innego zawartego ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje wkładek topikowych, bezpieczników, styczników, odgromników, czujników, 
żarówek, lamp, grzejnych urządzeń elektrycznych.  
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na szkody objęte niniejszą klauzulą wynosi 200.000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 

Klauzula leeway (wyłączenia proporcji) – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Wyłącza się zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy różnica między 
sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w polisie dla poszczególnego składnika mienia, a faktyczną wartością 
tego mienia na dzień szkody wynosi nie więcej niż 20%. 
 

Klauzula automatycznego wzrostu wartości mienia – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Zakresem ubezpieczenia zostaje automatycznie objęte mienie, w którego posiadanie wejdzie Ubezpieczający 
w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, przy czym: 
1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego 
z posiadaniem mienia. 
2. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest udokumentowany zakup składnika majątkowego. 
3. W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający nie ma obowiązku informowania Ubezpieczyciela o 
zmianach w majątku. 
4. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpił wzrost wartości majątku, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić 
w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia aktualną wartość składników majątkowych wraz z 
terminem wejścia w ich posiadanie. Ubezpieczyciel w ciągu 14 dni od powiadomienia wystawi jedną polisę 
rozliczającą wzrost wartości środków trwałych. Rozliczenie wzrostu wartości związane z przedmiotową 
klauzulą nastąpi wg systemu „pro rata temporis” za każdy dzień ubezpieczenia z zachowaniem stawki z 
okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczana za rzeczywisty okres ochrony ubezpieczeniowej: od daty 
oznaczającej początek ochrony danego składnika majątkowego do daty oznaczającej koniec ochrony tego 
składnika.  
5. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli jest wartość stanowiąca 20% 
sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia. 
 

Klauzula kosztów rzeczoznawców - dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się dodatkowe, uzasadnione, udokumentowane i konieczne koszty 
związane z wynagrodzeniem należnym rzeczoznawcom, inspektorom, inżynierom budownictwa, architektom, 
a także pozostałe koszty ekspertów, które ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub 
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zastąpienia ubezpieczonego mienia dotkniętego szkodą. Z zakresu ubezpieczenia na podstawie niniejszej 
klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego. 
Ubezpieczone koszty ww. ekspertów nie mogą przekraczać normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 
Limit 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.   
 

Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych 
Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty związane z 
odtworzeniem dokumentacji (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; 
ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem 
przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja 
była zawarta.  
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości 
szkody, jednak nie więcej niż 50.000,00 zł w okresie ubezpieczenia.  
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do 
ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.  
 

Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych 
Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem 
drobnych robót budowlano-montażowych: 
1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie 
ubezpieczenia,  
2) w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu odpowiedzialności 
500.000,00 zł dla wszystkich lokalizacji, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych 
robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że : 
a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 
b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, 
c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do 
użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,  
d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. 
 

Klauzula ubezpieczenie sprzętu przenośnego 
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i 
przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w 
telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w 
polisie.  
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada 
tylko wtedy gdy: 

• pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), wyposażony jest w auto alarm i / lub  
immobiliser,  

• w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące 
zamki oraz posiada sprawny immobiliser lub system alarmowy, który został uruchomiony, 

• kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie 
stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w 
zamkniętym garażu), 

• sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. 
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku 
obowiązuje udział własny Ubezpieczającego w wysokości 10% wartości szkody, nie mniejszy niż 200 zł.  
Ubezpieczyciel  nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek 
niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.  
 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zainstalowanego lub przewożonego na jednostce pływającej 
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Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i innych postanowień lub załączników do umowy 
ubezpieczenia, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie elektronicznym 
zainstalowanym lub przewożonym na jednostce pływającej na terytorium określonym w SIWZ. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte ubezpieczeniem casco jednostki 
pływającej. 
 

3.5 Ubezpieczenie nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków 

Ubezpieczeni: Pracownicy biorący udział w lotach inspekcyjnych  

Liczba ubezpieczonych osób: 11 

Forma zawarcia ubezpieczenia: Bezimienna 

Czas ochrony: Ograniczony do wypadków podczas wykonywania pracy  
zawodowej oraz w drodze z domu do pracy i z pracy do domu 

Zakres ubezpieczenia: Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 
trwały uszczerbek na zdrowiu, naprawa lub nabycie protez i 
środków pomocniczych z rozszerzeniem o ryzyko zawału serca, 
krwotok śródmózgowy i udar mózgu 

Suma ubezpieczenia na osobę: 20 000,00 zł 

Rodzaje i wypłata świadczeń: - 100% sumy ubezpieczenia, tj. 20 000,00 zł z tytułu śmierci 
wskutek NNW, 

- 100% sumy ubezpieczenia, tj. 20 000,00 zł z tytułu trwałego 
inwalidztwa całkowitego, 

- 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
 

3.6 Ubezpieczenie kosztów leczenia i nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków w podró żach 
zagranicznych 

Ubezpieczeni: pracownicy administracyjni 

Liczba ubezpieczonych osób: 30 

Łączna planowana liczba dni pobytu 
za granicą ww. osób: 

360 

Forma zawarcia ubezpieczenia: bezimienna 

Zakres terytorialny: cały świat 

Zakres ubezpieczenia: koszty leczenia za granicą (tj. leczenia szpitalnego, leczenia 
ambulatoryjnego i dentystycznego z wyłączeniem leczenia 
profilaktycznego i protetycznego), następstwa nieszczęśliwych 
wypadków (tj. śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu), assistance 

Suma ubezpieczenia kosztów 
leczenia na osobę: 

35 000,00 EURO* 

Suma ubezpieczenia NNW na osobę:   2 000,00 EURO* 

Wypłata świadczeń przy NNW 
w zł/osobę: 

- 100% sumy ubezpieczenia NNW z tytułu śmierci 
- 100% sumy ubezpieczenia NNW z tytułu trwałego inwalidztwa 

całkowitego, określony % sumy ubezpieczenia NNW z tytułu 
trwałego uszczerbku na zdrowiu 

* równowartość w złotych polskich przy zastosowaniu średniego kursu dewiz z Tabeli Kursów NBP obowiązującego w dniu 
realizacji płatności 

W przypadku, gdy liczba osób ubezpieczonych i liczba dni pobytu za granicą ulegnie zmianie, polisa zostanie 
rozliczona po zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej.  
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Przed wyjazdem Ubezpieczający zobowiązany jest do każdorazowego wydawania swoim pracownikom 
dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia dostarczonego przez Ubezpieczyciela. 
Ubezpieczony zobowiązuje się do dostarczania Ubezpieczycielowi informacji o wyjeździe zawierających 
dane pracownika, kraju docelowego i czasu trwania wyjazdu.  
Ubezpieczyciel dodatkowo zobowiązuje się dostarczyć Ubezpieczonemu 4 sztuki karty VIP (dyrektorzy 
Urzędu Morskiego) potwierdzające ww. ubezpieczenie.  
 
 
3.7 Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów 
 

3.7.1. Obowi ązkowe ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
za szkody powstałe w zwi ązku z ruchem tych pojazdów (OC) 

− Przedmiot ubezpieczenia – pojazdy wg Załącznika D . 
− Zakres ubezpieczenia – zgodnie z Ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zmianami). 

− Suma gwarancyjna: 
� w przypadku szkód na osobie: 5 000 000,00 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego 

skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych ; 
� w przypadku szkód w mieniu: 1 000 000,00 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki 

są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. 
− Zakres terytorialny – państwa członkowskie Unii Europejskiej. 
 
3.7.2. Ubezpieczenie dobrowolne AUTOCASCO (AC + Kra dzież) 

− Przedmiot ubezpieczenia – pojazdy wskazane w Załączniku D  wraz z wyposażeniem, tj. sprzętem i 
urządzeniami służącymi do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także 
służącymi bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą. 

− Ubezpieczenie autocasco obejmuje szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu polegające na: 
� uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania siły mechanicznej w 

momencie zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami 
pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, działania osób trzecich, w tym również włamania; 

� uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek takich zdarzeń losowych jak: powódź, zatopienie, 
uderzenie pioruna, pożar, wybuch, opad atmosferyczny, huragan, osuwanie lub zapadanie się ziemi, 
nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu; 

� uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia 
pomocy medycznej; 

� kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia; 
� uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, 

jego części lub wyposażenia. 
− Suma ubezpieczenia – wartość rynkowa pojazdu wraz z wyposażeniem z uwzgl ędnieniem podatku 

VAT, dla pojazdów nowych – wartość fakturowa, która będzie obowiązywać przez 6 miesięcy od 
początku okresu ubezpieczenia, także w przypadku wyrównania okresu ubezpieczenia. Przedstawione w 
SIWZ wartości pojazdów będą korygowane w momencie zawierania umów ubezpieczenia.  

− Franszyza redukcyjna, udział własny w szkodzie – zniesione. 
− Franszyza integralna – 200,00 zł. 
− Amortyzacja części – wykupiona. 
− Konsumpcja sumy ubezpieczenia – wykupiona. 
− Zakres terytorialny – Polska oraz pozostałe kraje europejskie (w tym Rosja, Białoruś, Mołdawia, 

Ukraina), a także Maroko, Tunezja i Izrael.  
 

3.7.3. Ubezpieczenie nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków kierowcy i pasa żerów (NNW) 

− Suma ubezpieczenia w przypadku śmierci oraz trwałego inwalidztwa całkowitego – 10 000,00 zł na 
osobę. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechan icznych oraz 
jednostek pływaj ących z dodatkowym wyposa żeniem, które rozpoczyna si ę w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
 

 18 
 

 

− Zakres ubezpieczenia – trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem 
pojazdu oraz podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe 
w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, podczas naprawy pojazdu na 
trasie jazdy, bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z 
pojazdem. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego 
powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego. 

− Zakres terytorialny – Polska oraz pozostałe kraje europejskie (w tym Rosja, Białoruś, Mołdawia, 
Ukraina), a także Maroko, Tunezja i Izrael.  

 
3.7.4. Ubezpieczenie assistance  
-   Przedmiot ubezpieczenia – usługi assistance na rzecz Ubezpieczonego świadczone w związku z 

wypadkiem drogowym, wypadkiem pozostającym w związku z ruchem pojazdu, awarią, kradzieżą lub 
utratą pojazdu z innych przyczyn a także jego unieruchomieniem. 

-   Zakres ubezpieczenia - dla pojazdów ubezpieczonych w OC i AC zakres podstawowy obejmujący na 
terenie Polski co najmniej organizację i pokrycie kosztów: informacji serwisowej, pomocy drogowej, 
przekazania wiadomości i holowania pojazdu do 100 km; dla pojazdów oznaczonych w Załączniku D 
jako Assistance Europa – zakres rozszerzony obejmujący oprócz ww. świadczeń co najmniej holowanie 
pojazdu do 400 km, organizację parkingu, złomowanie pojazdu, zakwaterowanie w hotelu do 48 godzin, 
pojazd zastępczy obejmujący teren Europy.  

 
Klauzule wspólne do wszystkich ryzyk komunikacyjnyc h 
 

Klauzula likwidacji szkód: 

− oględziny mające na celu oszacowanie rozmiaru szkody dokonywane będą przez przedstawiciela 
Ubezpieczyciela w warsztatach naprawczych, siedzibie Ubezpieczającego lub innym uzgodnionym 
miejscu w ciągu 2 dni roboczych od momentu zawiadomienia o szkodzie; 

− dodatkowe oględziny w warsztacie naprawczym odbędą się w ciągu 2 roboczych od momentu 
stwierdzenia przez warsztat naprawczy konieczności ich przeprowadzenia  

− rozliczanie kosztów naprawy pojazdu nastąpi na podstawie uprzednio uzgodnionych z Ubezpieczycielem 
kosztów i sposobu naprawy przez warsztat wykonujący naprawę;  

− ww. nie dotyczy sytuacji, w których konieczna jest naprawa w stacji autoryzowanej; 
− kalkulacja kosztów naprawy zarówno po pierwszych jak i po każdych następnych oględzinach będzie 

przekazywana drogą elektryczną do wiadomości osobie zgłaszającej szkodę z ramienia Urzędu 
Morskiego 

− zwrot kosztów naprawy dokonywany będzie przez Ubezpieczyciela przelewem w kwocie z podatkiem 
VAT na konto Urzędu Morskiego w Szczecinie lub na konto warsztatu wykonującego naprawę. 

 

Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego środka transportu:  
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną pojazdy przyjęte przez Ubezpieczającego w użytkowanie na 
zasadzie zakupu lub będące w jego posiadaniu w ramach umów leasingu, dzierżawy, najmu lub użyczenia o 
ile ponosi on ryzyko ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. Ustala się, że warunki ubezpieczenia zawarte w 
SIWZ obowiązują w zakresie OC, AC, NW i Assistance od chwili zarejestrowania pojazdów przez 
Ubezpieczającego i ustaleniu sumy ubezpieczenia. Zgłoszenie zakupu pojazdów Ubezpieczycielowi przez 
Ubezpieczającego nastąpi najpóźniej w dniu przejęcia, podpisania umowy lub rejestracji w upoważnionym do 
tego Urzędzie.  
 

Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia:  
Pojazdy nowe, które wejdą do ubezpieczenia w trakcie 2013 r. zostaną ubezpieczone z wyrównaniem okresu 
ubezpieczenia do 31.12.2013 r. zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia nowo nabytego środka 
transportu. Składka za ubezpieczenia krótsze niż 12 miesięcy w ubezpieczeniach dobrowolnych (AC, NNW, 
assistance) będzie naliczana w systemie pro rata temporis za każdy dzień ubezpieczenia. Składka za 
ubezpieczenie OC będzie rozłożona na II raty. I rata będzie naliczana za okres od dnia ubezpieczenia do 
31.12.2013 r. w systemie pro rata temporis za każdy dzień ubezpieczenia. II rata będzie stanowiła różnicę 
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między składką roczną a I ratą, przy czym II rata zostanie automatycznie umorzona w momencie, gdy 
Ubezpieczyciel otrzyma wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, które Urząd Morski lub 
jego Pełnomocnik – Kancelaria Brokerska Janowski i Wspólnicy Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć co 
najmniej 1 dzień przed okresem wyrównania okresów ubezpieczenia.  
Wyrównanie okresu ubezpieczenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia pojazdu przed datą 
wyrównania. 
 
3.8. Ubezpieczenie ryzyk morskich 
 

3.8.1. Ubezpieczenie jednostek pływaj ących 

Przedmiot 
ubezpieczenia: 

jednostki pływające wraz z wyposażeniem dodatkowym wg Załącznika E  

Zakres ubezpieczenia: Kadłub + Maszyna z wyposażeniem dodatkowym: casco – ryzyka morskie i min, 
odpowiedzialność cywilna z tytułu eksploatacji oraz ryzyka olejowe 

Warunki ubezpieczenia: - Instytutowe Klauzule Ubezpieczenia Statku na czas od Ryzyk Portowych z 
Włączeniem Ograniczonej Nawigacji (Institute Time Clauses Hulls – Port Risks 
Including Limited Navigation) z 20/07/87 

- Dodatek Ubezpieczenia Statku od Zanieczyszczeń (Pollution Endorsement) 
1/5/71  

- Instytutowa Klauzula Wyłączająca Atak Informatyczny (Institute Cyber Attack 
Exclusion Clause) 10/11/03 

- Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Skażenia 
Radioaktywnego, Broń Chemiczną, Biologiczną, Biochemiczną oraz 
Elektromagnetyczną (Institute Radioactive Contamination, Chemical, 
Biological, BioChemical  Electromagnetic  Weapons  Exclusion Clause) 
10/11/03  

- Klauzula Rozpoznania Daty przez Urządzenia Elektroniczne (Electronic Date 
Recognition Clause) 11/8/98 

- Instytutowe Klauzule Ubezpieczenia Statku na Czas od Ryzyk Wojennych i 
Strajkowych (Institute War and Strikes Clauses –  Hulls-Time) 1/11/95 

Zakres dodatkowy 
dla wyposażenia 
jednostek: 

- strata, zniszczenie lub uszkodzenie w czasie transportu lądowego i morskiego, 
w czasie eksploatacji/pracy na statku, w morzu i w portach oraz w czasie prób 
eksploatacyjnych 

- strata, zniszczenie lub uszkodzenie wskutek akcji ratowniczej 
- strata, zniszczenie lub uszkodzenie w czasie załadunku i wyładunku na lub ze 
środka transportu, 

Zakres pływania: zgodny z kartami bezpieczeństwa jednostek pływających, których kserokopie 
zostały dołączone do SIWZ (rozszerzenie zakresu pływania wymaga 
wcześniejszego zgłoszenia Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego, 
akceptacji Ubezpieczyciela i opłacenia dodatkowej składki przez 
Ubezpieczającego)   

Franszyza redukcyjna: 300,00 USD w odniesieniu do szkód casco, OC i ryzyk olejowych 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe na jednostkach pływających to: gaśnice, pompy przeciwpożarowe 
(instalacje hydrantowe), stacja gaszenia CO2, agregaty gaśnicze.  
 

Klauzula wypłat zaliczkowych   
W przypadku wystąpienia szkód, w których zaistniałoby zaangażowanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, 
a przewidywane i ponoszone przez Ubezpieczonego koszty zostałyby zarówno co do zasady, zakresu, 
rozmiaru i wysokości potwierdzone i zaakceptowane przez zaangażowanego przez Ubezpieczyciela 
rzeczoznawcę lub prowadzącego sprawę likwidatora, to – na pisemny i uzasadniony w takich 
okolicznościach wniosek Ubezpieczającego lub reprezentującego go Brokera – Ubezpieczyciel dokona 
płatności w formie zaliczkowej na rzecz wskazanego przez Urząd Morski beneficjenta (z uwzględnieniem 
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uzgodnionej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej), która byłaby następnie uwzględniana w 
ostatecznym rozliczeniu należnego w sprawie odszkodowania.  
 

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowo nabytej jednostki pływaj ącej:  
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną jednostki pływające od dnia zakupu i przejścia ryzyka na  
Ubezpieczającego. Jednostki te zostaną ubezpieczone na warunkach ustalonych w SIWZ, a składka będzie 
naliczana proporcjonalnie pro rata temporis za każdy dzień ubezpieczenia. Zgłoszenie jednostki pływającej 
Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego nastąpi najpóźniej w dniu jej nabycia, a Ubezpieczyciel wystawi 
odpowiednie dokumenty potwierdzające ochronę ubezpieczeniową.   
 
3.8.2. Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków zał óg pływaj ących 
Ubezpieczeni: członkowie załóg pływających 

Liczba ubezpieczonych osób: 86 

Zakres ubezpieczenia: strata całkowita i szkody częściowe spowodowane wypadkami: 
− na statku podczas pływania; 
− na statku lub na lądzie podczas postoju statku w porcie; 
− w czasie pobytu za granicą po wyokrętowaniu za zgodą kapitana 

statku; 
− w drodze do i z pracy; 
− na skutek działań wojennych, strajków, rozruchów 

Suma ubezpieczenia na osobę: 1 500,00 zł 

 
3.8.3. Ubezpieczenie nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków członków załóg jednostek pływaj ących, 
pracowników wykonuj ących funkcje kontrolne, inspekcyjne i nadzorcze na statkach i w portach oraz 
pracowników zatrudnionych przy oznakowaniu nawigacy jnym 
Ubezpieczeni: - pracownicy wykonujący funkcje kontrolne, inspekcyjne i nadzorcze na 

statkach i w portach - 149 osób  
- pracownicy oznakowania nawigacyjnego – 48 osób 
- członkowie załóg pływających – 86 osób 

Liczba ubezpieczonych osób: 283 

Forma zawarcia ubezpieczenia: Bezimienna 

Czas ochrony: ograniczony do wypadków podczas wykonywania pracy zawodowej oraz 
w drodze z domu do pracy i z pracy do domu 

Zakres ubezpieczenia: podstawowy – śmierć Ubezpieczonego, trwały uszczerbek na zdrowiu, 
naprawa lub nabycie protez i środków pomocniczych z rozszerzeniem o 
ryzyko zawału serca, krwotok śródmózgowy i udar mózgu 

Suma ubezpieczenia na osobę: 20 000,00 zł 

Rodzaje i wypłata świadczeń: - 100% sumy ubezpieczenia, tj. 20 000,00 zł z  tytułu śmierci wskutek 
NNW,  

- 100% sumy ubezpieczenia, tj. 20 000,00 zł z tytułu trwałego inwalidztwa 
całkowitego, 

- 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu                       
 

Warunki szczególne dla likwidacji szkód dotycz ących jednostek pływaj ących: 
− oględziny mające na celu oszacowanie rozmiaru szkody, dokonywane będą we wskazanym przez 

Ubezpieczającego miejscu w ciągu 48 godzin od momentu zawiadomienia o szkodzie; 
− zaliczkowa wypłata odszkodowania w przypadkach uzasadnionych w wysokości min. 50% szacunkowej 

wartości szkody w terminie 7 dni od dnia przyjęcia odpowiedzialności za szkodę przez Ubezpieczyciela 
pod warunkiem, że odszkodowanie jest bezsporne. 

 

Informacje dodatkowe dotycz ące ubezpieczenia ryzyk morskich: 
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1. Refundacja odszkodowań na rzecz Armatora następuje w złotych przy zastosowaniu średniego kursu 
dewiz z Tabeli Kursów NBP obowiązującego w dniu realizacji płatności. 

2. W przypadku, gdy roszczenie wyrażone jest w złotych i dewizach, dla potrzeb franszyzowych roszczenie 
przeliczone będzie na dolary USA według średniego kursu dewiz z Tabeli Kursów NBP obowiązującej w 
dniu realizacji płatności przez Armatora. 

3. W przypadku, gdy odszkodowanie miałoby być wypłacone za Armatora bezpośrednio na rzecz osoby 
uprawnionej, podstawą jego oceny pod kątem zastosowania franszyzy będzie kwota odszkodowania 
przeliczona na dolary USA według średniego kursu dewiz z Tabeli Kursów NBP obowiązującego w dniu 
realizacji płatności. 

 
 
Szkodowo ść z poszczególnych rodzajów ubezpiecze ń  
Szkodowość przedstawiono w Załączniku F  do SIWZ. 
 
 
Warunki płatno ści składki ubezpieczeniowej 
1. Przelewem na konto bankowe firmy ubezpieczeniowej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania polis 

ubezpieczeniowych, 
2. Datą dokonania płatności będzie data stempla bankowego potwierdzającego fakt dokonania przelewu 

przez Zamawiającego (stempel banku, w którym Zamawiający będzie dokonywał przelewu). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           ZATWIERDZA  
                                                                                      Dyrektor Urz ędu Morskiego w Szczecinie 
                                                                                z up. Janusz Markiewicz 
                                                                            Z-ca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej    
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                                                                                                                      Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
................................................. 

(pieczęć Wykonawcy)               
 
 

Nr faksu: ……………………………… 
Nr telefonu: …………………………… 

 
 

FORMULARZ OFERTY 

Ja, niżej podpisany ................................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz ............................................................................................ 

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, nast ępstw 
nieszcz ęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechan icznych oraz jednostek 
pływaj ących z dodatkowym wyposa żeniem,   które rozpoczyna si ę w okresie od 01.01.2013 r. 
do 31.12.2013 r., 
składam niniejszą ofertę. 
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:  

za kwotę netto zł……………………   (słownie:……………………………………………………………………) 
    + (………%.) VAT cyfrowo i słownie  ………… zł (słownie: ………………………………………………………) 
    = wartość brutto  zł ……………………. 
    (słownie............................................................................................................................................... )      
2. Usługę objętą zamówieniem zobowiązuję się realizować w terminie: 

od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. 
3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
4. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych we  

Wzorze umowy – Załączniku nr 6  do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
5. Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera* informacji stanowiących tajemnicę  

      przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

      Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………..          
*Niepotrzebne skreślić 

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

(data i podpis Wykonawcy) 
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                                      Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

............................................................... 
( pieczęć Wykonawcy) 

 
                                                                                                                    
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, na: 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, nast ępstw nieszcz ęśliwych 
wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych  oraz jednostek pływaj ących z dodatkowym 
wyposa żeniem,   które rozpoczyna si ę w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., 
 
oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. posiadania  wiedzy i doświadczenia,   
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 

                                                                               ……………………………………..                                                                                   
                                                                               ( data i podpis Wykonawcy)    
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                                                                                                              Załącznik nr 3 do SIWZ 
                                                                                                                                  

 
 

……………………………………… 
        (pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu  
   nieograniczonego, na: 
 
 Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, nast ępstw nieszcz ęśliwych 
wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych  oraz jednostek pływaj ących z dodatkowym 
wyposa żeniem,   które rozpoczyna si ę w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., 
 
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1.  

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                       …………………………………….. 
                                                                               ( data i podpis Wykonawcy)    
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                               Załącznik nr 4 do SIWZ  
 
 

……………………………………………………………………… 
        (Nazwa podmiotu składającego zobowiązanie) 
 
 
 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 
 

(zobowiązanie wypełniają wyłącznie Wykonawcy,  
o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 4) SIWZ) 

 
 
Zobowiązuję się do oddania…………………………………………………………….. ………………     
                                                     (nazwa Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie) 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, nast ępstw nieszcz ęśliwych 
wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych  oraz jednostek pływaj ących z dodatkowym 
wyposa żeniem,  które rozpoczyna si ę w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., 
 
w zakresie * - wiedzy i doświadczenia, 

                     - potencjału technicznego, 

                     - osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 

                     - zdolnościach finansowych, 

zgodnie  z treścią SIWZ, umową oraz ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami 
 
 
 
                                          ……………………………………………………………… 

             (data i podpis składającego zobowiązanie) 
 
 
 
 
 
 
*należy odpowiednio podkreślić wybrany zakres zobowiązania. 
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                                                                                                                       Załącznik nr 5 do SIWZ 
                                                                                                                                                                                                                          
 
 
............................................................... 
    (pieczęć Wykonawcy) 

 
                                                                                                                     

 

 

K A L K U L A C J A  S K Ł AD K I  
 
 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję zaproponował wskazaną w ofercie cenowej cenę brutto 
w wysokości ogółem ....................................................... zł 
(słownie: .................................................................................................................................), obliczoną na 
podstawie poniższej kalkulacji. 
 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej  
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 2 000 000,00 zł. 

Limity odpowiedzialności na poszczególne rodzaje działalności: 

− 200 000,00 zł na szkody z tytułu zarządzania i prowadzenia ośrodka wczasowego oraz pokoi socjalnych 
i służbowych, 

− 10 000,00 zł na szkody w mieniu należącym do gości hotelowych pozostawionym w pokojach z 
włączeniem sprzętu elektronicznego i optycznego, 

− 200.000,00 zł na szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. 
 

Składka razem: ....................... zł 
 

2.... Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze ń losowych  
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł Składka w zł 

1 Budynki wg załącznika A  do SIWZ razem, w tym: 45 198 413,32  

a) w wartości odtworzeniowej 29 612 000,00  

b) w wartości księgowej brutto 15 586 413,32  

2 Tabor samochodowy nie ubezpieczony w zakresie AC 
wg załącznika D  do SIWZ 

167 360,00  

3 Wyposażenie Ośrodka Szkolno Wypoczynkowego 
Pobierowo wg załącznika B   (w wartości księgowej 
brutto) 

195 849,32  

Razem  

 
3. Ubezpieczenie mienia od kradzie ży z włamaniem i rabunku  
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Suma 
ubezpieczenia w zł 

Składka w zł 

1 Gotówka kradzież z włamaniem 50 000,00  

2 Gotówka rabunek w lokalu 50 000,00  
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3 Gotówka rabunek w transporcie 350 000,00  

4 Wyposażenie Ośrodka 
Szkolno Wypoczynkowego 
Pobierowo 

kradzież z włamaniem, rabunek, 
dewastacja, kradzież zwykła  

(limit 10 000,00 zł) 

20 000,00  

5 Tabor samochodowy nie 
ubezpieczony w zakresie 
AC wg Załącznika D  

kradzież z włamaniem, rabunek, 
dewastacja 

30 000,00  

Razem  

4. Ubezpieczenie sprz ętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  
 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 
w zł 

Składka 
w zł 

1 Sprzęt elektroniczny wg Załącznika C  do SIWZ razem,       
w tym: 

1 762 356,70  

a) sprzęt elektroniczny przenośny – notebooki 52 56,70  

b) sprzęt elektroniczny przenośny – pozostały 1 742 700,00  

Razem  

 
5. Ubezpieczenie nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków  
 

Ilość ubezpieczonych osób: 11 (pracownicy biorący udział w lotach inspekcyjnych)  

Składka za 1 osob ę za rok: ............................... zł 

Składka razem: ............................... zł 
 
6. Ubezpieczenie kosztów leczenia i nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków w podró żach     
    zagranicznych  
 

Ilość ubezpieczonych osób: 30 (pracownicy administracyjni) 

Łączna liczba dni pobytu za granicą osób ubezpieczonych: 360  

Składka za 1 osobodzie ń: ................................. zł 

Składka razem: ............................... zł 
 

7. Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów  
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma gwarancyjna / ubezpieczenia Składka 
w zł 

1 OC pojazdów samochodowych zgodnie z art. 36 Ustawy 
z 22 maja 2003 r.*  

2 AC/KR pojazdów 
samochodowych 

wartość rynkowa pojazdów obejmująca jego 
wartość oraz wartość wyposażenia w zł z 
podatkiem VAT / dla pojazdów nowych – 

wartość fakturowa. 
Łączna wartość pojazdów: 2 207 980,00 zł 

 

3 NNW kierowcy i pasażerów 10 000,00 zł / osobę  
4 Assistance X  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechan icznych oraz 
jednostek pływaj ących z dodatkowym wyposa żeniem, które rozpoczyna si ę w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
 

 28 
 

 

RAZEM  
 
* Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze 
zmianami). 
 
 
8. Ubezpieczenie ryzyk morskich  
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka w zł 

1 
Jednostki pływające wraz z 
wyposażeniem dodatkowym 
znajdującym się na tych jednostkach 

zgodnie z 
Załącznikiem E  do SIWZ 

15 881 546,00 zł 
 

2 Rzeczy osobistych członków załóg 
pływających (86 osób) 1 500,00 zł na osobę  

3 

NNW członków załóg jednostek 
pływających, pracowników 
wykonujących funkcje kontrolne, 
inspekcyjne i nadzorcze na statkach i w 
portach oraz pracowników 
zatrudnionych przy oznakowaniu 
nawigacyjnym – 283 osoby 

20 000,00 zł na osobę  

      RAZEM  
 
 
 

…………………………………. 

(data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  
 
 

        WZÓR UMOWY -  dot. PO-II-370/ZZp-3/58/12 
 

 

Umowa zawarta w .......................... w dniu ......................  roku pomiędzy: 
  
Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin 
Andrzejem Borowcem zwanym w treści umowy Ubezpieczającym: 
 
a 
 

.................................................................................................................................................... 
z siedzibą w……………………………………………..przy ul………………………………………, 
kod pocztowy …………………………, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w 
……………………………………………..  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS ………………………………………, 
reprezentowanym  przez: ................................................................................................ 

zwanym dalej Ubezpieczycielem, 
 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było: 
Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, nast ępstw nieszcz ęśliwych 
wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych  oraz jednostek pływaj ących z dodatkowym 
wyposa żeniem, które rozpoczyna si ę w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013  r. 

przeprowadzonego zgodnie z ustawą z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, 
poz. 759 ze zmianami). 
 

§ 1 

1. Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia mienie Ubezpieczającego określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. 

2. Umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczycielem w ramach 
następujących przedmiotów ochrony ubezpieczeniowej:  

1) odpowiedzialność cywilna; 
2) środki trwałe; 
3) gotówka; 
4) sprzęt elektroniczny (szkody rzeczowe); 
5) następstwa nieszczęśliwych wypadków  pracowników biorących udział w lotach inspekcyjnych; 
6) koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków w podróżach zagranicznych; 
7) pojazdy samochodowe; 
8) jednostki pływające wraz z dodatkowym wyposażeniem znajdującym się na tych jednostkach – 

casco–ryzyka morskie i min, odpowiedzialność cywilna z tytułu eksploatacji oraz ryzyka olejowe; 
9) następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załóg jednostek pływających, pracowników 

wykonujących funkcje kontrolne, inspekcyjne i nadzorcze na statkach i w portach, pracowników 
zatrudnionych przy oznakowaniu nawigacyjnym oraz członków załóg pływających; 

10) rzeczy osobiste członków załóg pływających. 
 
 
 

§ 2 

Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od 01.01.2013 r. do  31.12.2013 r. 
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§ 3 

1. Ubezpieczenie ryzyk, o których mowa w § 1 ust. 2, odbywa się w oparciu o niżej wymienione warunki 
obowiązujące w dniu zawarcia niniejszej Umowy: 

1) SIWZ  
2) klauzule reprezentantów, swobodnego transferu mienia między lokalizacjami, przepięć, leeway 

(wyłączenia zasady proporcji), automatycznego wzrostu wartości mienia, kosztów rzeczoznawców , 
drobnych robót budowlanych oraz kosztów odtworzenia dokumentacji dołączone do polis, 

3) następujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia zwane dalej OWU wyłącznie w sprawach nie 
uregulowanych w niniejszej Umowie: 

a) OWU odpowiedzialności cywilnej z dnia .............. wraz z klauzulami: 
b) OWU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z dnia ..................., 
c) OWU mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z dnia ..................., 
d) OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (szkody rzeczowe) z dnia ............, 
e) OWU następstw nieszczęśliwych wypadków z dnia ..................., 
f) OWU kosztów leczenia z dnia ..................., 
g) OWU autocasco z dnia ......., 
h) OWU Assistance z dnia ………,  
i) OWU następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdów samochodowych z 

dnia ............, 
j) OWU rzeczy osobistych członków załóg statków morskich i innych jednostek pływających z dnia 

.........., 
4) ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 
ze zmianami), 

5) Instytutowe Klauzule Ubezpieczenia Statku na czas od Ryzyk Portowych z Włączeniem       
Ograniczonej Nawigacji (Institute Time Clauses Hulls – Port Risks Including Limited Navigation) z 
20/07/87, 

6)   Dodatek Ubezpieczenia Statku od Zanieczyszczeń (Pollution Endorsement) 1/5/71, 
7) Instytutowa Klauzula Wyłączająca  Ryzyko Skażenia  Radioaktywnego, Broń Chemiczną,       

Biologiczną, Biochemiczną oraz Elektromagnetyczną  (Institute Radioactive Contamination, Chemical, 
Biological, BioChemical  Electromagnetic  Weapons Exclusion Clause) 10/11/03, 

8)  Klauzula Rozpoznania Daty przez Urządzenia Elektroniczne (Electronic Date Recognition Clause) 
11/8/98, 

9)   Instytutowe Klauzule Ubezpieczenia Statku na Czas od Ryzyk Wojennych i Strajkowych (Institute War 
and Strikes Clauses - Hulls - Time) 1/11/95. 

10) Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Ataku Informatycznego (Institute Cyber Attack       
Exclusion Clause) 10/11/03 

2. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami SIWZ a OWU pierwszeństwo mają postanowienia 
SIWZ. 

 

§ 4 

1.  Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym w niniejszej  
Umowie. Okres ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk – od 01.01.2013 do 31.12.2013. z uwzględnieniem 
klauzul dodatkowych.  

2.  Sumy ubezpieczenia i składki ubezpieczeniowe ustala się w oparciu o postanowienia OWU  
     z uwzględnieniem zapisów SIWZ i tak dla poszczególnych ryzyk: 
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A. Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej 
Zakres ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności statutowej urzędu i 
posiadania mienia zgodnie z: 
− ustawą z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zmianami); 

− rozporządzeniem Ministra I z 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia 
ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. nr 98, poz. 438 ze 
zmianami); 

− zarządzeniem nr 12 Ministra Infrastruktury z 21 marca 2011 r.  
w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie wraz z Załącznikiem (Dz. Urz. MI z dnia 29 
marca 2011 r., ze zmianami) 

     z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną: 
     - z tytułu zarządzania i prowadzenia Ośrodka Szkolno Wypoczynkowego Pobierowo oraz pokoi 
gościnnych     

-  za szkody w mieniu należącym do gości Ośrodka Szkolno Wypoczynkowego Pobierowo oraz pokoi 
gościnnych   

     -  odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy. 
 

Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 2 000 000,00 zł 

Limity odpowiedzialności na poszczególne rodzaje działalności: 
− 200 000,00 zł na szkody z tytułu zarządzania i prowadzenia Ośrodka Szkolno Wypoczynkowego 

Pobierowo oraz pokoi gościnnych 
− 10 000,00 zł na szkody w mieniu należącym do gości hotelowych pozostawionym w pokojach z 

włączeniem sprzętu elektronicznego i optycznego, 
− 200.000,00 zł na szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. 
Zakres terytorialny: Polska. 
Franszyza redukcyjna, franszyza integralna, udział własny – zniesione. 
 

Składka razem: ………………zł 
 
B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze ń losowych 
Zakres ubezpieczenia – szkody spowodowane przez ogień, uderzenie pioruna, eksplozję, upadek statku 
powietrznego, akcję ratowniczą prowadzoną w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej, za szkody 
spowodowane przez huragan, deszcz nawalny, powódź, lawinę, śnieg, grad, zaleganie śniegu, trzęsienie 
ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, dym i sadza, zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy 
lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu w ubezpieczony 
przedmiot, huk ponaddźwiękowy, wandalizm*. 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 

1 Budynki wg Załącznika A  razem, w tym: 45 198 413,32 

a) w wartości odtworzeniowej 29 612 000,00 

b) w wartości księgowej brutto 15 586 413,32 

2 Tabor samochodowy nie ubezpieczony w zakresie AC 
wg Załącznika D (w wartości rynkowej) 

167 360,00   

3 Wyposażenie domków i Ośrodka Szkolno 
Wypoczynkowego Pobierowo wg Załącznika B  (w 
wartości księgowej brutto) 

195 849,32 

 

System ubezpieczenia – sumy stałe. 
Sumy ubezpieczenia podane są wg wartości wskazanych w tabeli. 
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Miejsce ubezpieczenia – zgodnie z Załącznikami A, B i D.  
Tabor samochodowy z poz. 2 powyższej tabeli ma być ubezpieczony w miejscach garażowania we 
wskazanych lokalizacjach. Ze względu na fakt, że tabor może być przemieszczany pomiędzy wskazanymi w 
Załączniku D  lokalizacjami, powinien być objęty ochroną w każdej z wymienionych lokalizacjach z 
wyłączeniem transportu.  
Wyposażenie z poz. 3 może być przemieszczane pomiędzy wskazanymi w Załączniku C  obiektami – 
wyposażenie powinno być ubezpieczone w każdej z wymienionych lokalizacji.  
 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe we wszystkich lokalizacjach i dla wszystkich przedmiotów ubezpieczenia – 
zgodnie z wymogami ppoż. i BHP. We wszystkich lokalizacjach i w stosunku do wszystkich przedmiotów 
ubezpieczenia przestrzegane są powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie bhp i ppoż.   
Franszyza integralna – 200,00 zł (dla pojazdów z poz. 2 w ww. – zniesiona);  franszyza redukcyjna i udział 
własny – zniesione. 
 

* Ryzyko wandalizmu zostaje włączone do zakresu ubezpieczenia zgodnie z poniższą klauzulą: 
Ubezpieczeniem objęte zostają szkody powstałe w wyniku wandalizmu rozumianego jako rozmyślne 
zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie mienia objętego ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń 
losowych, przy czym odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje szkód  estetycznych polegających w 
szczególności na pomalowaniu, porysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków 
graficznych na ubezpieczonym mieniu oraz szkód w elementach szklanych lub ceramicznych. Limit 
odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wynosi 
20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula dotyczy mienia z pozycji 1 i 3.  
Franszyza redukcyjna na szkody powstałe wskutek dewastacji wynosi 5% wysokości odszkodowania nie 
mniej niż 500 zł. 
 

Składka razem: ………………zł 
 
C. Ubezpieczenie mienia od kradzie ży z włamaniem i rabunku 
Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie obejmuje szkody w mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i 
rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na utracie lub ubytku wartości ubezpieczonego mienia z 
powodu jego zaboru, zniszczenia, dewastacji* lub kradzieży zwykłej - ryzyko to reguluje klauzula 
zamieszczona poniżej. W granicach sum ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokryje również koszty usunięcia 
pozostałości po szkodzie, w tym koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń.   
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 

1 Gotówka kradzież z włamaniem 50 000,00 

2 Gotówka rabunek w lokalu 50 000,00 

3 Gotówka rabunek w transporcie 350 000,00 

4 Wyposażenie  Ośrodka 
Szkolno Wypoczynkowego 
Pobierowo 

kradzież z włamaniem, 
rabunek, dewastacja*, 

kradzież zwykła  
(limit 10 000,00 zł) 

20 000,00 

5 Tabor samochodowy nie 
ubezpieczony w zakresie AC 
wg Załącznika D  

kradzież z włamaniem, 
rabunek, dewastacja* 

30 000,00 

 

*dewastacja rozumiana jako umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby 
trzecie, także nie związane z kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem. 
System ubezpieczenia – na pierwsze ryzyko 
Franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny – zniesione. 
 

Klauzula kradzie ży zwykłej 
Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej pod 
warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 
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szkody spowodowanej kradzieżą. Dla potrzeb niniejszej umowy kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór 
mienia w celu przywłaszczenia.  
Limit dla ryzyka kradzieży zwykłej wynosi 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i 
dotyczy wyposażenia Ośrodka  Szkolno Wypoczynkowego Pobierowo. Franszyza redukcyjna dla tego ryzyka 
wynosi 300 zł.  
 

Rodzaj wartości: 
- poz. 1, 2, 3 - nominalna 
- poz. 4 - księgowa brutto 
- poz. 5 - rynkowa 
Miejsce ubezpieczenia: 
− poz. 1, 2 - wszystkie placówki Urzędu Morskiego w Szczecinie 
− poz. 3 - wszystkie placówki Urzędu Morskiego w Szczecinie 
− poz. 4 - zgodnie z Załącznikiem nr B  
− poz. 5 - zgodnie z Załącznikiem nr D  
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – wartości pieniężne przechowywane w urządzeniach określonych 
właściwymi przepisami; pomieszczenie kasy okratowane w budynku głównym przy pl. Batorego w budynku 
portier 24 h / dobę oraz sygnalizacja alarmowa 
Przewozu wartości pieniężnych dokonuje wyspecjalizowana firma ochroniarska. 
Teren Ośrodka Szkolno Wypoczynkowego Pobierowo: 
- dozór bezpośredni pracownika Ubezpieczającego (w godzinach pracy) i pracownika ochrony. 
- po godzinach pracy, w dni wolne i święta dozór przez pracownika ochrony. 
 

Składka razem: ………………zł 

 
D.  Ubezpieczenie sprz ętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Zakres ubezpieczenia – obejmuje szkody powstałe w wyniku nagłego, nieprzewidzianego 
i niezależnego od woli ubezpieczającego zdarzenia, w wyniku którego ubezpieczone mienie uległo 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie. 
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o: 

− szkody spowodowane kradzieżą z włamaniem i rabunkiem, 

− szkody spowodowane poprzez użytkowanie mobilnego sprzętu przenośnego, 

− szkody spowodowane kradzieżą zwykłą w trakcie przenoszenia lub przewożenia z limitem w wysokości 
350.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – dotyczy poz. 1b, 

− szkody w sprzęcie zainstalowanym, użytkowanym lub przewożonym na jednostkach pływających 
Ubezpieczającego na terytorium określonym w SIWZ. 

 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma 
ubezpieczenia 

w zł 

Składka 
w zł 

1 Sprzęt elektroniczny wg Załącznika C do SIWZ 
razem, w tym: 

1 794 856,70  

a) sprzęt elektroniczny przenośny – notebooki 52 156,70  

b) sprzęt elektroniczny przenośny – pozostały 1 742 700,00  

Razem  
 

Sumy ubezpieczenia podane są wg wartości odtworzeniowej. 
Miejsce ubezpieczenia: teren Polski oraz jednostki pływające Ubezpieczającego 
Limit na szkody w oprogramowaniu i danych: 100.000,00 zł  
Franszyza redukcyjna: 300,00 zł. 
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Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w postaci monitoringu we wszystkich placówkach Urzędu Morskiego w 
Szczecinie. Monitoring i ochrona fizyczna 24 godziny na dobę w Bazach Oznakowania Nawigacyjnego w 
Szczecinie i Świnoujściu, w Ratuszu w Szczecinie, Kapitanacie Portu Szczecin, Kapitanacie Portu 
Świnoujście i w Punkcie Obserwacyjnym w Świnoujściu.  

Ze względu na charakterystykę sprzętu wymienionego w Załączniku C  nie jest możliwe określenie, na jakich 
jednostkach będzie on użytkowany. Sprzęt ten może być używany na każdej z wymienionych w SIWZ 
jednostce pływającej. Zakres terytorialny jednostek pływających, na których znajduje się ubezpieczony sprzęt 
elektroniczny: w osłoniętej, portowej, krajowej z zezwoleniem na obsługę toru wodnego będącego w gestii 
Urzędu Morskiego w Szczecinie, osłoniętej z wyjściem na redę (obszar działania VTS) oraz przybrzeżnej.  
 

Składka razem: ………………zł 
 

Klauzule dodatkowe rozszerzaj ące zakres ochrony ubezpieczeniowej 
 

Klauzula reprezentantów - dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. Osobami tymi są: dyrektor, 
jego zastępcy, stosownie do par. 6 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie z 17 
listopada 2006 r. (ze zmianami), pełnomocnicy uprawnieni do składania i przyjmowania oświadczeń woli w 
imieniu Ubezpieczającego w jego sprawach prawno-majątkowych. 
 

Klauzula swobodnego transferu mienia między lokalizacjami – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych 
Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość przemieszczania mienia między zgłoszonymi do ubezpieczenia 
lokalizacjami z wyłączeniem szkód powstałych podczas transportu.  
Limit odpowiedzialności 500.000,00 zł (klauzula dotyczy wyposażenia ośrodka wczasowego oraz taboru 
samochodowego nie ubezpieczanego w zakresie auto-casco - poz. 2 i 3 w ubezpieczeniu od ognia i innych 
zdarzeń losowych) 
 

Klauzula przepięć - dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 
Ubezpieczyciel zrekompensuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek przepięć 
spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, wyłącznie jeżeli:  
d) istnieje zewnętrzny system ochrony przeciwpiorunowej, 
e) instalacje wewnątrz budynku są uziemione, 
f) na wszystkich przewodach prądowych i teletechnicznych zainstalowane są urządzenia 
przeciwprzepięciowe 
Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje w odniesieniu do mienia, co do którego 
istnieje możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu innego zawartego ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje wkładek topikowych, bezpieczników, styczników, odgromników, czujników, 
żarówek, lamp, grzejnych urządzeń elektrycznych.  
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na szkody objęte niniejszą klauzulą wynosi 100.000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 

Klauzula leeway (wyłączenia proporcji) – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Wyłącza się zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy różnica między 
sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w polisie dla poszczególnego składnika mienia, a faktyczną wartością 
tego mienia na dzień szkody wynosi nie więcej niż 20%. 
 

Klauzula automatycznego wzrostu wartości mienia – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
Zakresem ubezpieczenia zostaje automatycznie objęte mienie, w którego posiadanie wejdzie Ubezpieczający 
w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, przy czym: 
1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego 
z posiadaniem mienia. 
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2. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest udokumentowany zakup składnika majątkowego. 
3. W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający nie ma obowiązku informowania Ubezpieczyciela o 
zmianach w majątku. 
4. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpił wzrost wartości majątku, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić 
w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia aktualną wartość składników majątkowych wraz z 
terminem wejścia w ich posiadanie. Ubezpieczyciel w ciągu 14 dni od powiadomienia wystawi jedną polisę 
rozliczającą wzrost wartości środków trwałych. Rozliczenie wzrostu wartości związane z przedmiotową 
klauzulą nastąpi wg systemu „pro rata temporis” za każdy dzień ubezpieczenia z zachowaniem stawki z 
okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczana za rzeczywisty okres ochrony ubezpieczeniowej: od daty 
oznaczającej początek ochrony danego składnika majątkowego do daty oznaczającej koniec ochrony tego 
składnika.  
5. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli jest wartość stanowiąca 20% 
sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia. 
 

Klauzula kosztów rzeczoznawców - dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się dodatkowe, uzasadnione, udokumentowane i konieczne koszty 
związane z wynagrodzeniem należnym rzeczoznawcom, inspektorom, inżynierom budownictwa, architektom, 
a także pozostałe koszty ekspertów, które ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub 
zastąpienia ubezpieczonego mienia dotkniętego szkodą. Z zakresu ubezpieczenia na podstawie niniejszej 
klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego. 
Ubezpieczone koszty ww. ekspertów nie mogą przekraczać normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 
Limit 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 

Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych  
Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty związane z 
odtworzeniem dokumentacji (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; 
ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem 
przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja 
była zawarta.  
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości 
szkody, jednak nie więcej niż 50.000,00 zł w okresie ubezpieczenia.  
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do 
ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.  
 

Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych 
Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem 
drobnych robót budowlano-montażowych: 

1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie 
ubezpieczenia,  

2) w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu 
odpowiedzialności 500.000,00 zł dla wszystkich lokalizacji, który obejmuje wartość mienia będącego 
przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że : 

a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, 
c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do 
użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,  
d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. 
 

Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego  
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i 
przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w 
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telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w 
polisie.  
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada 
tylko wtedy gdy: 

• pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), wyposażony jest w auto alarm i / lub  
immobiliser,  

• w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące 
zamki oraz posiada sprawny immobiliser lub system alarmowy, który został uruchomiony, 

• kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie 
stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w 
zamkniętym garażu), 

• sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. 
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku 
obowiązuje udział własny Ubezpieczającego w wysokości 10% wartości szkody, nie mniejszy niż 200 zł.  
Ubezpieczyciel  nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek 
niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. 
 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zainstalowanego lub przewożonego na jednostce pływającej 
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i innych postanowień lub załączników do umowy 
ubezpieczenia, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie elektronicznym 
zainstalowanym lub przewożonym na jednostce pływającej na terytorium określonym w SIWZ. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte ubezpieczeniem casco jednostki 
pływającej. 
 
E.  Ubezpieczenie nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków 

Ubezpieczeni: Pracownicy biorący udział w lotach inspekcyjnych  

Liczba ubezpieczonych osób: 11 

Forma zawarcia ubezpieczenia: Bezimienna 

Czas ochrony: Ograniczony do wypadków podczas wykonywania pracy zawodowej oraz 
w drodze z domu do pracy i z pracy do domu.  

Zakres ubezpieczenia: Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwały 
uszczerbek na zdrowiu, naprawa lub nabycie protez i środków  
pomocniczych z rozszerzeniem o ryzyko zawału serca, krwotok  
śródmózgowy i udar mózgu 

Suma ubezpieczenia na osobę: 20 000,00 zł 

Rodzaje i wypłata świadczeń: -  100% sumy ubezpieczenia, tj. 20 000,00 zł z tytułu śmierci wskutek 
NNW, 

- 100% sumy ubezpieczenia, tj. 20 000,00 zł z  tytułu trwałego 
inwalidztwa całkowitego, 

- 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
Składka za 1 osob ę za rok: …………..zł 
Składka razem: ………………zł 
 
F. Ubezpieczenie kosztów leczenia i nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków w podró żach 
zagranicznych 

Ubezpieczeni: pracownicy administracyjni 

Liczba ubezpieczonych osób: 30  

Łączna liczba dni pobytu za granicą 
ww. osób: 

360 

Forma zawarcia ubezpieczenia: bezimienna 
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Zakres terytorialny: cały świat 

Zakres ubezpieczenia: koszty leczenia za granicą (tj. leczenia szpitalnego, leczenia 
ambulatoryjnego i dentystycznego z wyłączeniem leczenia 
profilaktycznego i protetycznego), następstwa nieszczęśliwych 
wypadków (tj. śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu), assistance 

Suma ubezpieczenia kosztów 
leczenia na osobę: 

35 000,00 EURO* 

Suma ubezpieczenia NNW na osobę:   2 000,00 EURO* 

Wypłata świadczeń przy NNW w zł na 
osobę: 

- 100% sumy ubezpieczenia NNW z tytułu śmierci 
- 100% sumy ubezpieczenia NNW z tytułu trwałego inwalidztwa 
całkowitego, określony % sumy  ubezpieczenia NNW z tytułu 
trwałego uszczerbku na zdrowiu 

* równowartość w złotych polskich przy zastosowaniu średniego kursu dewiz z Tabeli Kursów NBP obowiązującego w dniu 
realizacji płatności 

W przypadku, gdy liczba osób ubezpieczonych i liczba dni pobytu za granicą ulegnie zmianie, polisa zostanie 
rozliczona po zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej.  
Przed wyjazdem Ubezpieczający zobowiązany jest do każdorazowego wydawania swoim pracownikom 
dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia dostarczonego przez Ubezpieczyciela. 
Ubezpieczony zobowiązuje się do dostarczania Ubezpieczycielowi informacji o wyjeździe zawierających 
dane pracownika, kraju docelowego i czasu trwania wyjazdu.  
Ubezpieczyciel dodatkowo zobowiązuje się dostarczyć Ubezpieczonemu 4 sztuki karty VIP (dyrektorzy 
Urzędu Morskiego) potwierdzające ww. ubezpieczenie.  
 

Składka za 1 osobodzie ń: …………..zł 
Składka razem: ………………zł 
 
G.  Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów 
1. Obowi ązkowe ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej posiadaczy pojazdów   mechanicznych za 

szkody powstałe w zwi ązku z ruchem tych pojazdów (OC) 
− Przedmiot ubezpieczenia – pojazdy wg Załącznika D  do Umowy. 

− Zakres ubezpieczenia – zgodnie z Ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zmianami). 

− Suma gwarancyjna: 
� w przypadku szkód na osobie – 5 000 000,00 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego 

skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych; 
� w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000,00 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki 

są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. 

− Zakres terytorialny – państwa członkowskie Unii Europejskiej. 
 
2. Ubezpieczenie dobrowolne AUTOCASCO (AC + Kradzie ż) 
− Przedmiot ubezpieczenia – pojazdy wskazane w Załączniku D  do SIWZ wraz z wyposażeniem, tj. 

sprzętem i urządzeniami służącymi do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a 
także służącymi bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą. 

− Ubezpieczenie autocasco obejmuje szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu polegające na: 
� uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania siły mechanicznej w 

momencie zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami 
pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, działania osób trzecich, w tym również włamania; 
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� uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek takich zdarzeń losowych jak: powódź, zatopienie, uderzenie 
pioruna, pożar, wybuch, opad atmosferyczny, huragan, osuwanie lub zapadanie się ziemi, nagłe 
działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu; 

� uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia 
pomocy medycznej; 

� kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia; 
� uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, 

jego części lub wyposażenia 

− Suma ubezpieczenia – wartość rynkowa pojazdu wraz z wyposażeniem z uwzgl ędnieniem podatku 
VAT, dla pojazdów nowych – wartość fakturowa, która będzie obowiązywać przez  6 miesięcy od 
początku okresu ubezpieczenia. Przedstawione w SIWZ wartości pojazdów będą korygowane w 
momencie zawierania umów ubezpieczenia.  

− Franszyza redukcyjna, udział własny w szkodzie – zniesione. 

− Franszyza integralna – 200,00 zł. 

− Amortyzacja części – wykupiona. 

− Konsumpcja sumy ubezpieczenia - wykupiona. 

− Zakres terytorialny – Polska oraz pozostałe kraje europejskie (w tym Rosja, Białoruś, Mołdawia, 
Ukraina), a także Maroko, Tunezja i Izrael.  

 
3. Ubezpieczenie nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków kierowcy i pasa żerów (NNW) 
− Suma ubezpieczenia w przypadku śmierci oraz trwałego inwalidztwa całkowitego – 10 000,00 zł na 

osobę. 

− Zakres ubezpieczenia – trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem 
pojazdu oraz podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe 
w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, podczas naprawy pojazdu na 
trasie jazdy, bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z 
pojazdem. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego 
powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego. 

− Zakres terytorialny – Polska oraz pozostałe kraje europejskie (w tym Rosja, Białoruś, Mołdawia, 
Ukraina), a także Maroko, Tunezja i Izrael.  

 

4. Ubezpieczenie assistance (ASS) 
-   Przedmiot ubezpieczenia – usługi assistance na rzecz Ubezpieczonego świadczone w związku z 

wypadkiem drogowym, wypadkiem pozostającym w związku z ruchem pojazdu, awarią, kradzieżą lub 
utratą pojazdu z innych przyczyn a także jego unieruchomieniem. 

-   Zakres ubezpieczenia - dla pojazdów ubezpieczonych w OC i AC zakres podstawowy obejmujący na 
terenie Polski co najmniej organizację i pokrycie kosztów: informacji serwisowej, pomocy drogowej, 
przekazania wiadomości i holowania pojazdu do 100 km; dla pojazdów oznaczonych w Załączniku D 
jako Assistance Europa – zakres rozszerzony obejmujący oprócz ww. świadczeń co najmniej holowanie 
pojazdu do 400 km, organizację parkingu, złomowanie pojazdu, zakwaterowanie w hotelu do 48 godzin, 
pojazd zastępczy obejmujący teren Europy.  

 

 

Klauzule wspólne do wszystkich ryzyk komunikacyjnyc h 
 

Klauzula likwidacji szkód: 
− oględziny mające na celu oszacowanie rozmiaru szkody dokonywane będą przez przedstawiciela 

Ubezpieczyciela w warsztatach naprawczych, siedzibie Ubezpieczającego lub innym uzgodnionym 
miejscu w ciągu 2 dni roboczych od momentu zawiadomienia o szkodzie; 
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− dodatkowe oględziny w warsztacie naprawczym odbędą się w ciągu 2 roboczych od momentu 
stwierdzenia przez warsztat naprawczy konieczności ich przeprowadzenia  

− rozliczanie kosztów naprawy pojazdu nastąpi na podstawie uprzednio uzgodnionych z Ubezpieczycielem 
kosztów i sposobu naprawy przez warsztat wykonujący naprawę;  

− ww. nie dotyczy sytuacji, w których konieczna jest naprawa w stacji autoryzowanej; 
− kalkulacja kosztów naprawy zarówno po pierwszych jak i po każdych następnych oględzinach będzie 

przekazywana drogą elektryczną do wiadomości osobie zgłaszającej szkodę z ramienia Urzędu 
Morskiego 

− zwrot kosztów naprawy dokonywany będzie przez Ubezpieczyciela przelewem w kwocie z podatkiem 
VAT (bez okazywania oryginału faktury VAT) na konto Urzędu Morskiego w Szczecinie lub na konto 
warsztatu wykonującego naprawę. 

 

Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego środka transportu:  
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną pojazdy przyjęte przez Ubezpieczającego w użytkowanie na 
zasadzie zakupu lub będące w jego posiadaniu w ramach umów leasingu, dzierżawy, najmu lub użyczenia o 
ile ponosi on ryzyko ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. Ustala się, że warunki ubezpieczenia zawarte w 
SIWZ obowiązują w zakresie OC, AC, NW i Assistance od chwili zarejestrowania pojazdów przez 
Ubezpieczającego i ustaleniu sumy ubezpieczenia. Zgłoszenie zakupu pojazdów Ubezpieczycielowi przez 
Ubezpieczającego nastąpi najpóźniej w dniu przejęcia, podpisania umowy lub rejestracji w upoważnionym do 
tego Urzędzie.  
 

Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia:  
Pojazdy nowe, które wejdą do ubezpieczenia w trakcie 2013 r. zostaną ubezpieczone z wyrównaniem okresu 
ubezpieczenia do 31.12.2013 r. zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia nowo nabytego środka 
transportu. Składka za ubezpieczenia krótsze niż 12 miesięcy w ubezpieczeniach dobrowolnych (AC, NNW, 
assistance) będzie naliczana w systemie pro rata temporis za każdy dzień ubezpieczenia. Składka za 
ubezpieczenie OC będzie rozłożona na II raty. I rata będzie naliczana za okres od dnia ubezpieczenia do 
31.12.2013 r. w systemie pro rata temporis za każdy dzień ubezpieczenia. II rata będzie stanowiła różnicę 
między składką roczną a I ratą, przy czym II rata zostanie automatycznie umorzona w momencie, gdy 
Ubezpieczyciel otrzyma wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, które Urząd Morski lub 
jego Pełnomocnik – Kancelaria Brokerska Janowski i Wspólnicy Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć co 
najmniej 1 dzień przed okresem wyrównania okresów ubezpieczenia.  
Wyrównanie okresu ubezpieczenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia pojazdu przed datą 
wyrównania. 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka w zł 

1 OC pojazdów 
samochodowych 

zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 
124, poz. 1152 ze zmianami) 

 

2 AC/KR pojazdów 
samochodowych 

wartość rynkowa pojazdów obejmująca jego wartość oraz 
wartość wyposażenia w zł z podatkiem VAT / dla 
pojazdów nowych – wartość fakturowa  
Łączna wartość pojazdów: 2.207.590 zł 

 

3 NNW kierowcy i pasażerów 10 000,00 zł na osobę  
4 Assistance x  

RAZEM  
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H.  Ubezpieczenie ryzyk morskich 
1.  Ubezpieczenie jednostek pływaj ących 

Przedmiot 
ubezpieczenia: 

jednostki pływające wraz z wyposażeniem dodatkowym wg Załącznika E do 
SIWZ 

Zakres ubezpieczenia: Kadłub + Maszyna z wyposażeniem dodatkowym: casco – ryzyka morskie i min, 
odpowiedzialność cywilna z tytułu eksploatacji oraz ryzyka olejowe 

Warunki ubezpieczenia: - Instytutowe Klauzule Ubezpieczenia Statku na czas od Ryzyk Portowych z 
Włączeniem Ograniczonej Nawigacji (Institute Time Clauses Hulls – Port Risks 
Including Limited Navigation) z 20/07/87 

- Dodatek Ubezpieczenia Statku od Zanieczyszczeń (Pollution Endorsement) 
1/5/71  

- Instytutowa Klauzula Wyłączająca Atak Informatyczny (Institute Cyber Attack 
Exclusion Clause) 10/11/03 

- Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Skażenia Radioaktywnego, Broń 
Chemiczną, Biologiczną, Biochemiczną oraz Elektromagnetyczną (Institute 
Radioactive Contamination, Chemical, Biological, BioChemical 
Electromagnetic Weapons  Exclusion Clause) 10/11/03  

- Klauzula Rozpoznania Daty przez Urządzenia Elektroniczne (Electronic Date 
Recognition Clause) 11/8/98 

- Instytutowe Klauzule Ubezpieczenia Statku na Czas od Ryzyk Wojennych i 
Strajkowych (Institute War and Strikes Clauses –  Hulls - Time) 1/11/95 

Zakres dodatkowy 
dla wyposażenia 
jednostek: 

- strata, zniszczenie lub uszkodzenie w czasie transportu lądowego i morskiego, 
w czasie eksploatacji/pracy na statku, w morzu i w portach oraz w czasie prób 
eksploatacyjnych 

- strata, zniszczenie lub uszkodzenie wskutek akcji ratowniczej 
- strata, zniszczenie lub uszkodzenie w czasie załadunku i wyładunku na lub ze 
środka transportu, 

zakres pływania: zgodny z kartami bezpieczeństwa jednostek pływających, których kserokopie 
zostały dołączone do SIWZ (rozszerzenie zakresu pływania wymaga 
wcześniejszego zgłoszenia Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego, 
akceptacji Ubezpieczyciela i opłacenia dodatkowej składki przez 
Ubezpieczającego)  

franszyza redukcyjna: 300,00 USD w odniesieniu do szkód casco, OC i ryzyk olejowych 
 

Klauzula wypłat zaliczkowych   
W przypadku wystąpienia szkód, w których zaistniałoby zaangażowanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, 
a przewidywane i ponoszone przez Ubezpieczonego koszty zostałyby zarówno co do zasady, zakresu, 
rozmiaru i wysokości potwierdzone i zaakceptowane przez zaangażowanego przez Ubezpieczyciela 
rzeczoznawcę lub prowadzącego sprawę likwidatora, to – na pisemny i uzasadniony w takich 
okolicznościach wniosek Ubezpieczającego lub reprezentującego go Brokera – Ubezpieczyciel dokona 
płatności w formie zaliczkowej na rzecz wskazanego przez Urząd Morski beneficjenta (z uwzględnieniem 
uzgodnionej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej), która byłaby następnie uwzględniana w 
ostatecznym rozliczeniu należnego w sprawie odszkodowania.  
 

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowo nabytej jednostki pływaj ącej:  
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną jednostki pływające od dnia zakupu i przejścia ryzyka na  
Ubezpieczającego. Jednostki te zostaną ubezpieczone na warunkach ustalonych w SIWZ, a składka będzie 
naliczana proporcjonalnie pro rata temporis za każdy dzień ubezpieczenia. Zgłoszenie jednostki pływającej 
Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego nastąpi najpóźniej w dniu jej nabycia, a Ubezpieczyciel wystawi 
odpowiednie dokumenty potwierdzające ochronę ubezpieczeniową.   
 

Składka razem: ………………zł 
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2.  Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załóg pływaj ących 
Ubezpieczeni: członkowie załóg pływających 

Liczba ubezpieczonych osób: 86 

Zakres ubezpieczenia: strata całkowita i szkody częściowe spowodowane wypadkami: 
− na statku podczas pływania; 
− na statku lub na lądzie podczas postoju statku w porcie; 
− w czasie pobytu za granicą po wyokrętowaniu za zgodą kapitana 

statku; 
− w drodze do i z pracy; 
− na skutek działań wojennych, strajków, rozruchów 

Suma ubezpieczenia na osobę: 1 500,00 zł 
 

Składka za 1 osob ę za rok: …………..zł 
Składka razem: ………………zł 
 
3. Ubezpieczenie nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków członków załóg jednostek pływaj ących, 

pracowników wykonuj ących funkcje kontrolne, inspekcyjne i nadzorcze na statkach i w portach 
oraz pracowników zatrudnionych przy oznakowaniu naw igacyjnym 

Ubezpieczeni: - pracownicy wykonujący funkcje kontrolne, inspekcyjne i nadzorcze na 
statkach i w portach - 149 osoby  

- pracownicy oznakowania nawigacyjnego – 48 osób 
- członkowie załóg pływających – 86 osób  

Liczba ubezpieczonych osób: 283 

Forma zawarcia ubezpieczenia: Bezimienna 

Czas ochrony: ograniczony wyłącznie do wypadków podczas wykonywania pracy 
zawodowej oraz w drodze z domu do pracy i z pracy do domu 

Zakres ubezpieczenia: podstawowy – śmierć Ubezpieczonego, trwały uszczerbek na zdrowiu, 
naprawa lub nabycie protez i środków pomocniczych - z rozszerzeniem o 
ryzyko zawału serca, krwotok śródmózgowy i udar mózgu 

Suma ubezpieczenia na osobę: 20 000,00 zł 

Rodzaje i wypłata świadczeń: - 100% sumy ubezpieczenia, tj. 20 000,00 zł z tytułu śmierci wskutek 
NNW, 

- 100% sumy ubezpieczenia, tj. 20 000,00 zł z tytułu trwałego inwalidztwa 
całkowitego, 

- 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 
 

Składka za 1 osob ę za rok: …………..zł 
Składka razem: ………………zł 
 

§ 5 

1.  Każdy wypadek lub zdarzenie, które może stanowić podstawę roszczenia o odszkodowanie winno być 
zgłoszone niezwłocznie Ubezpieczycielowi. 

2. Odszkodowanie wypłacane jest przez Ubezpieczyciela na zasadach określonych w Warunkach 
Ubezpieczenia wymienionych w § 3 niniejszej Umowy oraz zgodnie z klauzulami dołączonymi do 
poszczególnych ryzyk. 

3.   Wypłata odszkodowania następuje na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego w ciągu 30 dni 
od daty złożenia Ubezpieczycielowi prawidłowo uzasadnionego i udokumentowanego roszczenia i po 
sprawdzeniu pod względem merytorycznym i rachunkowym jego zasadności i wysokości.  

4.   Warunki szczególne do likwidacji szkód: 
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1) dla szkód majątkowych, tj. ubezpieczenia OC, ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
ubezpieczenia kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego: 

a) oględziny mające na celu oszacowanie rozmiaru szkody dokonywane są w ciągu 48 
godzin od momentu zawiadomienia o szkodzie; 

b) wypłata odszkodowania następuje w kwocie brutto tj. z podatkiem VAT  
2) dla pojazdów samochodowych: 

a) oględziny mające na celu oszacowanie rozmiaru szkody dokonywane będą przez 
przedstawiciela Ubezpieczyciela w warsztatach naprawczych, siedzibie 
Ubezpieczającego lub innym uzgodnionym miejscu w ciągu 2 dni roboczych od 
momentu zawiadomienia o szkodzie; 

b) dodatkowe oględziny w warsztacie naprawczym odbędą się w ciągu 2 roboczych od 
momentu stwierdzenia przez warsztat naprawczy konieczności ich przeprowadzenia  

c) rozliczanie kosztów naprawy pojazdu nastąpi na podstawie uprzednio uzgodnionych z 
Ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy przez warsztat wykonujący naprawę;  

d) ww. nie dotyczy sytuacji, w których konieczna jest naprawa w stacji autoryzowanej; 
e) kalkulacja kosztów naprawy zarówno po pierwszych jak i po każdych następnych 

oględzinach będzie przekazywana drogą elektryczną do wiadomości osobie zgłaszającej 
szkodę z ramienia Urzędu Morskiego 

f) zwrot kosztów naprawy dokonywany będzie przez Ubezpieczyciela przelewem w 
kwocie z podatkiem VAT  (bez okazywania oryginałów faktur VAT)  na konto Urzędu 
Morskiego w Szczecinie lub na konto warsztatu wykonującego naprawę. 

 

3) dla ryzyk morskich tj. jednostki pływające, NNW członków załóg, rzeczy osobiste: 
a) oględziny mające na celu oszacowanie rozmiaru szkody dokonywane będą w miejscu 

wskazanym przez Ubezpieczającego w ciągu 48 godzin od momentu zawiadomienia o 
szkodzie, 

b) zaliczkowa wypłata odszkodowania w przypadkach uzasadnionych w wysokości min. 
50% szacunkowej wartości szkody w terminie 7 dni od dnia przyjęcia odpowiedzialności 
za szkodę przez Ubezpieczyciela pod warunkiem, że odszkodowanie jest bezsporne, 

c) wypłata odszkodowania następuje w kwocie brutto tj. z podatkiem VAT , 
d) świadczenia z ubezpieczenia NNW mogą być płatne bezpośrednio na rzecz osoby 

uprawnionej, 
e) refundacja odszkodowań na rzecz Ubezpieczającego następuje w złotych przy 

zastosowaniu średniego kursu dewiz z Tabeli Kursów NBP obowiązującego w dniu 
realizacji płatności, 

f) w przypadku, gdy roszczenie wyrażone jest w złotych i dewizach, dla potrzeb 
franszyzowych roszczenie przeliczone będzie na dolary USA według średniego kursu 
dewiz z Tabeli Kursów NBP obowiązującej w dniu realizacji płatności przez Armatora, 

g) w przypadku, gdy odszkodowanie miałoby być wypłacone za Ubezpieczającego 
bezpośrednio na rzecz osoby uprawnionej, podstawą jego oceny pod kątem 
zastosowania franszyzy będzie kwota odszkodowania przeliczona na dolary USA według 
średniego kursu dewiz z Tabeli Kursów NBP obowiązującego w dniu realizacji płatności. 

5.  Ubezpieczyciel zobowiązany jest podać podstawę prawną i uzasadnić na piśmie swoje stanowisko 
dotyczące wysokości przyznanego odszkodowania lub jego odmowy. 

 

§ 6 

1.  Za wykonanie usługi, o której mowa w § 4 ust. 1 Ubezpieczający zapłaci Ubezpieczycielowi składkę o 
łącznej wartości …………. zł (słownie ..………………………………………………………………  złotych). 

2.   Składka, o której mowa w ust. 1 płatna będzie na konto Ubezpieczyciela jednorazowo w ciągu 14 dni od 
dnia otrzymania polis ubezpieczeniowych. 

3.  Datą dokonania płatności będzie data stempla bankowego potwierdzającego fakt dokonania przelewu 
przez Ubezpieczającego (stempel banku, w którym Ubezpieczający będzie dokonywał przelewu).  
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4.  Wysokość składki, o której mowa w  ust. 1, może ulec zmianie w okresie objętym ubezpieczeniem w 
związku z:  

a) sprzedażą, kasacją lub wyłączeniem środka trwałego z eksploatacji;  
b) włączeniem środka trwałego do eksploatacji lub zmianą wartości środka trwałego;  
c) wyłączeniem z ubezpieczenia osoby lub osób ubezpieczonych w zakresie NNW, kosztów leczenia i 

rzeczy osobistych członków załóg. 
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a, rozliczenie składki następuje z dniem przeniesienia 

własności, z datą kasacji przedmiotu ubezpieczenia, wyłączenia z eksploatacji lub wyłączenia z 
ubezpieczenia, potwierdzonych właściwym dokumentem, bez potrącania kosztów manipulacyjnych z 
zastrzeżeniem przepisów Ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym  Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zmianami)  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. b, naliczenie składki za okres ochrony ubezpieczeniowej 
nastąpi pro rata za każdy dzień ubezpieczenia według stawek przyjętych w niniejszej Umowie. 

7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. c, rozliczenie składki następuje z dniem wyłączenia z 
ubezpieczenia, potwierdzonym właściwym dokumentem, bez potrącania kosztów manipulacyjnych.  

8.  O okolicznościach, o których mowa w ust. 4, Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela w celu 
dokonania korekty sumy ubezpieczenia i składki ubezpieczeniowej.  

     
§ 7 

1.  Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczenia polisami lub innymi 
dokumentami ubezpieczeniowymi w ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem, że dla 
pojazdów, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się w terminie późniejszym, jednak nie później niż 
do końca 2012 roku, zostaną wystawione polisy lub inne dokumenty ubezpieczeniowe najpóźniej na 7 
dni przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Pojazdy te zostaną ubezpieczone według wartości 
aktualnych w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia.  

2. Na życzenie Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wystawi dokumenty wynikające z Umowy        
ubezpieczenia w języku angielskim, które Ubezpieczony będzie miał prawo okazywać        kontrahentom 
zagranicznym w uzasadnionych przypadkach. 

3.  Ubezpieczenia w ramach niniejszej Umowy oraz sprawy  związane z likwidacja szkód b ędą 
realizowane za po średnictwem Brokera na podstawie umowy brokerskiej i  pełnomocnictwa 
brokerskiego z 5 wrze śnia 2012 r. lub  pracowników Ubezpieczaj ącego: 

         - Starszy Inspektor w Zespole ds. Maj ątkowych – wszystkie szkody 
         - Starszy Inspektor w Oddziale Transportu Samochodowego- szkody komunikacyjne 
         - Kierownik  Oddziału Technicznego BON n –  szkody na jednostkach pływaj ących 
         - Kierownik Oddziału Technicznego BON e - szkody na jednostkach pływaj ących 

  4.  W przypadku rozwiązania umowy brokerskiej, o której mowa w ust. 3, Ubezpieczający obowiązany jest 
zawiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela. 

5.  W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy w tym likwidacji szkód Ubezpieczyciel  
wyznacza do kontaktów z Ubezpieczającym:   

          ……………………………………………………… 
 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania Umowy za obustronnym porozumieniem. 

3. Zaniedbanie opłacenia przez Ubezpieczającego całości należnej Ubezpieczycielowi składki w terminie 
14 dni od dnia otrzymania polis ubezpieczeniowych, daje Ubezpieczycielowi podstawę i możliwość, za 
uprzednią pisemną notyfikacją w terminie 14 dni od daty upływu terminu płatności, anulowania 
ubezpieczeń wynikających z niniejszej umowy. 

4. Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składkę za skonsumowany okres udzielonej ochrony 
ubezpieczeniowej. 
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5. W ubezpieczeniu obowiązuje prawo i jurysdykcja polska. 

6. W przypadku rozbieżności na tle interpretacji angielskich klauzul, szczególnie w związku z brakiem 
uregulowań w prawie polskim, Strony mogą rozstrzygać powstające spory posługując się interpretacją 
wynikającą z angielskiego orzecznictwa i praktyki, jednak wnioski wynikające z zastosowania prawa 
angielskiego nie mogą być sprzeczne z ogólnymi przepisami prawa i praktyką obowiązującą w Polsce. 
Tekst angielskich klauzul będzie miał pierwszeństwo przed jego polskim tłumaczeniem. 

7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego: 
a) Kodeks Morski – ustawa z 18.09.2001 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 ze zmianami), 
b) Kodeks Cywilny – ustawa z 23.04.1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami), 
c) ustawa z 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze 

zmianami), 
d) ustawa z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze 

zmianami), 
e) OWU obowiązujące Ubezpieczyciela, 
f) inne obowiązujące przepisy. 

8. Sprawy sporne wynikłe na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd 
powszechny w Szczecinie. 

9. Niniejszą Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 
 
 
 
 
  .....................................................                ......................................... 
                 Ubezpieczający            Ubezpieczyciel 
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 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik A do SIWZ  
       
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych   
 oraz jednostek pływających wraz z dodatkowym wyposażeniem, które rozpoczynają się w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.   

 

 

Wykaz budynków  
  

Lp. Adres nieruchomości Nazwa, Wartość w zł z VAT  

                                                     nr inwentarzowy odtworzeniowa 
księgowa 

brutto  

GMINA ŚWINOUJŚCIE  
1 Punkt Obserwacyjny Świnoujście 1 wieża obserwacyjna ze stacją trafo, nr inw. I-74/II-205     293 479,22  
  72-602 Świnoujście 2 budynek biurowo-magazynowy, nr inw. I-76    2 517,16  
    3 budynek magazynowy, nr inw. I-73   3 443,92  
2 Stacja Kontroli Ruchu Karsibór 1 wieża obserwacyjna, nr inw. II-1140   316 700,00  
  ul. Karsiborska , 72-600 Świnoujście          
3 Baza Oznakowania Nawigacyjnego 1 budynek biurowo-warsztatowy, nr inw. I-158   1 803 727,36  
  ul. Fińska 5 a, 72-602 Świnoujście 2 budynek magazynowy, nr inw. I-156   17 007,49  
4 Stacja Nautyczna Karsibór 1 budynek maszynowni, nr inw. I-175  27 850,00  
  ul. Karsiborska, 72-600 Świnoujście 2 budynek magazynowy, nr inw. I-176  8 999,00  
5 Obwód Ochrony Wybrzeża   1 budynek mieszk.- biurowy, nr inw. I-26  254 970,00  
  ul. Kanałowa 14, 72-602 Świnoujście 2 budynki gospodarcze:                 
    * socjalny, nr inw. I-196  7 240,00  
    * gospodarczy, nr inw. I-27  17 960,00  
    * agregatorownia (obudowa agregatu), nr inw. II-126  5 400,00  
    3 stacja transformatorowa, nr inw. I-188  21 970,00  
    4 budynek garażowy z wiatą nr inw. VIII-218  120 580,00   

  6 
 

Kapitanat Portu Świnoujście ul. Wybrzeże 
Władysława IV 

1 
 

budynek biurowy 
  

211 625,82 
  

  7 
 

Latarnia Morska w Świnoujściu 
 

1 
2 
4 

latarnia morska wraz z przyległym budynkiem  
ogrodzenie stalowe  
budynek maszynowni murowany  

4 286 590,00 
7 310,00 

123 250,00  

GMINA MIĘDZYZDROJE  
1 Obwód Ochrony Wybrzeża  1 budynek biurowo-socjalny, nr inw. I-192  69 030,00  
  ul. M. Curie Skłodowskiej 18 2 budynek garażowo-warsztatowy, nr inw. I-193  146 050,00  
  72-510 Międzyzdroje          
2 Latarnia Morska KIKUT w Wisełce 1 latarnia morska KIKUT II - 1577   20 165,00  
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GMINA WOLIN  
1 Obchód Ochrony Wybrzeża 1 budynek biurowo-mieszkalny, nr inw. I-16  225 897,00  
  ul. Niedamira 22, 72-500 Wolin 2 budynek gospodarczy z garażem, nr inw. I -17   4 035,91  
2 Bosmanat Portu Wolin 1 budynek biurowy, nr inw. I-18   10 087,99  
  ul. Niedamira, 72-500 Wolin, Port Rybacki Wolin          

GMINA DZIWNÓW  
1 Kapitanat Portu Dziwnów 1 budynek biurowo-socjalny, nr inw. I-67  71 530,00  
 ul. Osiedle Rybackie, 72-420 Dziwnów      
2 Stacja Nautyczna Dziwnów ul.Osiedle Rybackie  1 budynek biurowo-warsztatowy, nr inw. I-178   28 923,40  
  72-420 Dziwnów 2  .    
3 Obchód Ochrony Wybrzeża  1 budynek biurowo–mieszkalny, nr inw. I-32  254 903,00  
  ul. Mickiewicza 31 2 budynek warsztatowo–garażowy, nr inw. I-35  15 895,00  
  72-420  Dziwnów 3 budynek magazynowo-socjalny wraz z kotłownią, nr inw. I-33   13 532,00  

GMINA REWAL  
1 Obwód Ochrony Wybrzeża  1 budynek biurowo-mieszkalny, nr inw. I-44   235 055,82  
  ul. Nadmorska 4, 72-350 Niechorze 2 budynek warsztatowo-garażowy, nr inw. I-136   27 924,45  
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Latarnia Morska w Niechorzu  
 

1 
2 
3 
4 

latarnia morska wraz z przyległym bud. mieszkalnym II-1578 
ogrodzenie murowane II - 1585 
budynek gospodarczy stodoła I - 206 
budynek maszynowni murowany I - 205  

1 135 543,67 
161 017,66 
54 257, 51 
114 494,05  

2 Ośrodek Wypoczynkowy Pobierowo „Białobórz” 1 budynek mieszkalno-gospodarczy, nr inw. I-58   17 601,19  
  72-404 Pobierowo 2 budynek kuchni – stołówki,  nr inw. I-79   91 891,49  
    3 budynek sanitarny, nr inw. I-80   14 566,85  
    4 domek wczasowy – 27 szt.:       
    * domek 1, nr inw. VIII-1   9 145,00  
    * domek 2, nr inw. VIII-2   9 145,00  
    * domek 3, nr inw. VIII-3   9 145,00  
    * domek 4, nr inw. VIII-4   9 145,00  
    * domek 4a, nr inw. VIII-175   1 521,84  
    * domek 4b, nr inw. VIII-176   1 521,84  
    * domek 5, nr inw. VIII-5   9 145,00  
    * domek 6, nr inw. VIII-6   9 145,00  
    * domek 7, nr inw. VIII-7   9 145,00  
    * domek 8, nr inw. VIII-8   9 145,00  
    * domek 9, nr inw. VIII-188   6 000,00  
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    * domek 10, nr inw. VIII-189   6 000,00  
    * domek 11, nr inw. VIII-9   9 145,00  
    * domek 11a, nr inw. VIII-177   1 521,84  
    * domek 11b, nr inw. VIII-178   1 521,84  
    * domek 12, nr inw. VIII-10   9 145,00  
    * domek 13, nr inw. VIII-11   9 145,00  
    * domek 14, nr inw. VIII-12   9 145,00  
    * domek 15, nr inw. VIII-13   9 145,00  
   * domek 15a, nr inw. VIII-179   1 521,84  
    * domek 16, nr inw. VIII-14   9 145,00  
    * domek 16a, nr inw. VIII-180   1 521,84  
    * domek 17, nr inw. VIII-190   6 000,00  
    * domek 18, nr inw. VIII-191   6 000,00  
    * domek 19, nr inw. VIII-192   6 000,00  
    * domek 20, nr inw. VIII-193   6 000,00  
    * domek 21, nr inw. VIII-15   9 145,00  
    5 domki turystyczne „PREFABUD-45” nr 22 i 23,       
    * nr inw. VIII-39   13 275,00  
    * nr inw. VIII-42   12 095,00  
    6 domek turystyczny „PREFABUD-45” nr 24, nr inw. VIII-43   12 095,00  

GMINA TRZEBIATÓW  
1 Bosmanat Portu Mrzeżyno 1 budynek biurowo-socjalny, nr inw. I-77  171 739,00  
  ul. Marynarska 1, 72-330 Mrzeżyno         

GMINA KAMIEŃ POMORSKI  
1 Bosmanat Portu Kamień Pomorski 1 budynek biurowo-socjalny, nr inw. I-36  54 513,00  
  ul. Wilków Morskich 2        
  72-400 Kamień Pomorski         

GMINA STEPNICA  
1 Stacja Nautyczna Mańków  1 budynek maszynowni, nr inw. I-179   1 634,75  
  72-112 Stepnica   bud. murowany, pow. 18,00; nr inw. 70/228      
2 Stacja Nautyczna Chełminek 1 budynek biurowo- gospodarczy, nr inw. I-172   3 582,67  
  Wyspa Chełminek 2 trafostacja, nr inw. I-183   1 114,49  

GMINA MIASTO SZCZECIN  
1 Baza Oznakowania Nawigacyjnego Szczecin 1 budynek biurowy, nr inw. I-146   128 641,43  
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  ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin 2 budynek biurowo-warsztatowy (hala pław),  nr inw. I-149   939 479,94  
    3 budynek magazynowo-warsztatowy, nr inw. I-150    138 034,78  
    4 budynek gospodarczy, nr inw. I-152      2 546,23  
    5 portiernia, nr inw. I-153   35 953,28  
    6 budynek magazynowy, nr inw. I-151   4 064,65  
    7 budynek biurowo-warsztatowy, nr inw. I-185   14 025,00  
    8 Wydział Energet. - budynek warsztatowo-biurowy, nr inw. I-186   275 442,92  

    9 zespół garażowo-magazynowy (6 szt.), nr inw. I-184   21 460,00  
    10 stacja transformatorowa, nr inw. I-148   27 286,95  
    11 budynek warsztatowo-administracyjny (WZiT), nr inw. I-135   754 160,49  
    12 budynek biurowo-warsztatowy, nr inw. I-142   459 211,01  
    13 zespół garaży, nr inw. I-187   131 782,16  
    14 portiernia, nr inw. I-145   5 800,00  
    15 stacja transformatorowa, nr inw. VI-347   75 686,19  

 2  Biura Spraw Obronnych Żeglugi 1 budynek biurowy nr inwentarzowy I-207     266 000,00  
3  Kapitanat Portu Szczecin ul. Jana z Kolna 9  1 Budynek biurowy I - 202    659 760,00  
     2 Ogrodzenie metalowe   49 500,00  

4 Czerwony Ratusz  1 budynek biurowy I-203 29 612 000,00   

GMINA POLICE  
1 Kapitanat Portu w Trzebieży 1 budynek biurowo-mieszkalny, nr inw. I-11                                                    341 659,00  
  ul. Portowa 23, 72-020 Trzebież 2 budynek gospodarczy, nr inw. I-12  53 896,00  
2 Port w Trzebieży 1 budynek sanitariatu, nr inw. I-88   6 885,01  
  ul. Portowa, 72-020 Trzebież 2  budynek Stacji Szyfrów I-200     97 200,00  

GMINA NOWE WARPNO  
             
1 Obwód Ochrony Wybrzeża w Nowym Warpnie 1 budynek biurowy, nr inw. I-14   47 261,79  
  ul. Kilińskiego  5, 72-022 Nowe Warpno 2 budynki gospodarcze, nr inw. I-15   5 768,19  
2 Bosmanat Portu Nowe Warpno 1 budynek administracyjno – socjalny I - 199  349 531,39  
       
   SUMA 29 612 000,00 15 586 413,32  
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   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  Załącznik B do SIWZ 
          
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych  
 oraz jednostek pływających z dodatkowym wyposażeniem, które rozpoczynają się w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
          

Wykaz wyposa żenia Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego Pobierowo      
   

 
Przedmiot ubezpieczenia  Suma ubezpieczenia w zł  

Domek nr 1                   2 673,51 
Domek nr 2    1 699,93 
Domek nr 3    2 654,82 
Domek nr 4                                            2 282,36 
Domek nr 4a    2 453,10 
Domek nr 4b    2 283,63 
Domek nr 5    2 856,19 
Domek nr 6    2 765,17 
Domek nr 7    2 364,32 
Domek nr 8    2 532,02 
Domek nr 9    3 793,75 
Domek nr 10    2 595,83 
Domek nr 11    2 876,17 
Domek nr 11a    1 459,19 
Domek nr 11b    1 731,19 
Domek nr 12    2 431,90  
Domek nr 13    2 824,68 
Domek nr 14    2 450,22 
Domek nr 15    3 425,99 
Domek nr 15a    3 956,18 
Domek nr 16    2 642,90 
Domek nr 16a    3 026,77 
Domek nr 17    3 413,47 
Domek nr 18    2 904,63 
Domek nr 19    2 613,25 
Domek nr 20    2 750,02 
Domek nr 21    2 587,73 
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Domek nr 22                                             7 141,84 
Recepcja    4 186,35 
Domek nr 24    6 535,90 
Murowaniec    15 251,89 
Magazyn   63 270,03 
Zaplecze kuchenne ze stołówką 13 867,09 
Świetlica    4 017,56 
Warsztat konserwatora  9 529,74 
RAZEM 195 849,32 

 

Na wyposażenie w domkach kempingowych oraz budynkach Ośrodka Szkolno – Wypoczynkowego  w Pobierowie składają się m.in.:  
meble, sprzęt AGD, sprzęt gastronomiczny, sprzęt sportowy (stół do ping-ponga, stół bilardowy, stół z grą w „piłkarzyki”). 
 

Miejsce ubezpieczenia: 
Ośrodek Szkolno - Wypoczynkowy Pobierowo „Białobórz”, ul. Grunwaldzka 2;  
72-404 Pobierowo. 
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   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  Załącznik C do SIWZ 
          
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych 
 oraz jednostek pływających wraz z dodatkowym wyposażeniem, które rozpoczynają się w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
 

Wykaz sprz ętu elektronicznego       
 

 
 
 

Przedmiot  Nr 
inwentarzowy 

Rok 
prod. 

Warto ść odtworzeniowa w zł  Loka lizacja  

1 Notebook Toshiba Satellite A100-813 IV - 1800 2007 600 RATUSZ 
2 Notebook Toshiba Satellite A100-813 IV - 1804 2007 600 RATUSZ 
3 Notebook IBM Lenoro 3000 v100 IV - 1810 2007 600 RATUSZ 
4 Notebook Asus S6Fm IV - 1838 2007 600 RATUSZ 
5 Notebook Toshiba Satellite A200-1M4 IV - 1844 2007 600 RATUSZ 
6 Notebook Toshiba Satellite Pro A200 IV – 1877 2007 600 RATUSZ 
7 Notebook Toshiba Satellite Pro A200 IV – 1878 2007 600  KPŚ-CIE 
8 Notebook Toshiba Satellite Pro A200 IV – 1879 2007 600 KP SZ-N 
9 Notebook HP 6710 IV – 1860 2007 600 RATUSZ 
10 Notebook Fuitsu Siemens Lifebook 6410 IV – 1858 2007 600 RATUSZ 
11 Notebook Fuitsu Siemens Lifebook 6410 IV – 1859 2007 600 RATUSZ 
12 Notebook Toshiba U400 IV – 1929 2008 1 200 RATUSZ 
13 Notebook Toshiba A300-15T IV – 1942 2008 1 200 RATUSZ 
14 Notebook Getec M230 IV - 2085 2008 5 000 J.P. 
15 Notebook Getec M230 IV - 2086 2008 5 000 J.P. 
16 Notebook Toshiba Satelitte A300 IV - 2113 2009 1 700 RATUSZ 
17 Notebook HP 550 IV - 2108 2009 1 700 KP Ś-cie 
18 Notebook HP 550 IV - 2107 2009 1 700 PO Ś-cie 
19 Notebook Samsung NC10 IV - 2110 2009 600 RATUSZ 
20 Notebook Toshiba Satelitte Pro U400-185 IV - 2111 2009 1 700 RATUSZ 
21 Notebook Toshiba Satelitte A300 IV - 2114 2009 1 700 RATUSZ 
22 Notebook ASUS Eee IV – 2290 2010 600 KP Sz-N 
23 Notebook ASUS Eee IV - 2294 2010 600 KP Sz-N 
24 Notebook ASUS Eee IV – 2292 2010 600 KP Sz-N 
25 Notebook ASUS Eee IV - 2293 2010 600 KP Sz-N 
26 Notebook Toschiba S500-12Z IV - 2288 2010 2 000 RATUSZ 
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27 Notebook HP PAVILION 6030 IV - 2289 2011 2 500 RATUSZ 
28 Notebook HP PAVILION 6030 IV - 2406 2011 2 500 RATUSZ 
29 Notebook MSI U270-248XPL IV - 2439 2012 1 371,45 KP Sz-N 
30 Notebook HP ProBook 4730 IV - 2467 2012 2 997,51 RATUSZ 
31 Notebook Acer Aspire ONE 722    IV - 2468 2012 1 787,19 KP Sz-N 
32 Notebook Acer Aspire ONE 722    IV - 2469 2012 1 787,19 KP Ś-cie 
33 Notebook Acer Aspire ONE 722 IV - 2470 2012 1 787,19 KP Sz-N 
34 Notebook Acer Aspire ONE 722 IV - 2471 2012 1 787,19 KP Sz-N 
35 Notebook Lenovo B570 IV - 2482 2012 1 569,49 RATUSZ 
36 Notebook Lenovo B570 IV - 2483 2012 1 569,49 RATUSZ 
37 Tachimetr Elektroniczny TOPCON CST 63 1010 VI - 722 2004 5 000 RATUSZ 
40 Sonar MS1000 wraz z wyposażeniem programowym  

sprzętowym 
V - 88 2010 149 000 

 
J.P. 

41 Zestaw GPS RTK Trimble 5700 
- stacja referencyjna GPS L1/L2 
- stacja ruchoma GPS L1/L2 

VI - 704 2001 134 000 J.P. 

43 Sonar boczny z rejestratorem danych typ CODA V - 77 2005 369 032 J.P. 
44 Magnetometr gradientowy V - 76 2005 282 283 J.P. 
45 Zestaw morskich odbiorników nawigacji precyzyjnej VI - 744 2005 141 000 J.P. 
46 Zestaw morskich odbiorników DGPS - komplet VI - 762 2006 50 000 J.P. 
47 Zestaw morskich odbiorników DGPS - komplet VI - 763 2006 50 000 J.P. 
48 Echosonda EA 400 z przetwornikiem  VI - 782 2008 61 000 J.P. 
49 Sonda Pomiarowa Valeport VI - 783 2008 20 000 J.P. 
50 Sonda Pomiarowa Valeport VI - 784 2008 20 000 J.P. 
51 Echosonda Hydrograficzna Atlas Deso 25 VI - 5090004 1993 61 000 J.P. 

52 Echosonda Hydrograficzna Atlas Deso 15 VII - 239076 1993 29 000 J.P. 
53 Zestaw morskich odbiorników DGPS – komplet VI - 765 2006 50 000 J.P. 
54 Echosonda Hydrograficzna Atlas Deso 15 VI - 007 1998 29 000 J.P. 
57 
 

Dalmierz laserowy BushnellYARDAGE PRO 1000 30-6056 2004 500 RATUSZ 

60 Aparat fotograficzny Nikon D90body z lampą Nikon SB-700 
+ 2 obiektywy 

VI - 806 2010 1 500 RATUSZ 

61 Aparat fotograficzny OLIMPUS z obudową do zdjęć 
podwodnych  

24-184, 130 2012 700 RATUSZ 

61 Centrala telefoniczna   VI - 811 2009 290 000 RATUSZ 
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Łączna warto ść sprzętu elektronicznego: 1.794.856,70 zł  
 w tym sprzęt komputerowy: 52.156,70 zł  
 
Lokalizacja:  
BON       - Baza Oznakowania Nawigacyjnego  
RATUSZ    - Urząd Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4  
KP Ś-cie  - Kapitanat Portu Świnoujście, ul. Władysława IV 7 
KP Sz-n   - Kapitanat Portu Szczecin, ul. Jana z Kolna 9 
PO Ś-cie - Punkt Obserwacyjny w Świnoujściu 
J.P.       - Jednostki Pływające 
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          Załącznik D do SIWZ 
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych oraz jednostek pływających z dodatkowym wyposażeniem, które  
rozpoczynają się w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
         

Wykaz pojazdów (okres ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów:  01.01.2013 – 31.12.2013) 

Lp. Marka / typ pojazdu Nr rej. 
Rodzaj 
pojazdu 

Rok 
prod.  

Poj. 
 silnika  

Ładowno ść 
 w kg 

Liczba 
 miejsc  

Wartość 
pojazdu w 
zł z VAT VIN 

Zakres  
ubezpieczenia 

Składka 
OC 

Stawka %  
AC/KR 

Składka 
AC/KR 

Składka 
NNW 

1 ROMET MOTORS RXL II ZS 6914 motocykl 2009 50 150 2 2 200 LJLTCBHA183E80157 
OC + AC + KR + NW  

      

2 ROMET MOTORS RXL II ZS 7288 motorower 2009 49 150 2 2 300 LJLTABH9393C80104 
OC + AC + KR + NW  

      
3 DAEWOO NUBIRA SMN 3222 osobowy 1999 1598 x 5 X KLAJF696EYK345609 OC       

4 SUZUKI SWIFT ZS 1933L osobowy 2007 1320 495 5 20 700 TSMMZC11S00502044 

 OC + AC + KR + NW + 
Assistance Europa       

5 FORD TRANSIT  ZS 6606X ciężarowy 2012 2198 1350 7 109 224 WF0NXXTTFNCK68335 

OC + AC + KR + NW + 
Assistance Europa       

6 DAEWOO LEGANZA  ZS 9370K osobowy 1998 2000 X 5 X KLAVF69ZEWB154907 OC        

7 CITROEN C5 ZS 61422 osobowy 2002 2946 530 5 11 200 VF7DCXFXC76365677 
OC + AC + KR + NW + 

Assistance Europa       

8 FORD MONDEO ZS 2148L osobowy 2007 1997 X 5 38 100 WF0DXXGBBD7U29103 
OC + AC + KR + NW + 

Assistance Europa       

9 FIAT SCUDO ZS 2028S osobowy 2009 1997 990 8 61 500 ZFA27000064263529 
OC + AC + KR + NW + 

Assistance Europa       

 
10 FORD TRANSIT ZS 5686T ciężarowy 2010 2402 1360 7 59 000 WF0NXXTTFNAS85540 

OC + AC + KR + NW + 
Assistance Europa     

11 TOYOTA HILUX P/U2 ZS 7450R ciężarowy 2009 2982 890 5 69 000 AHTFZ29G909036621 
OC + AC + KR + NW + 

Assistance Europa       

12 
STAR 1142  
FSC STARACHOWICE ZS 07158 ciężarowy 2000 6842 6400 3 19 000 SUS11422VY0000505 

 
OC + AC + KR + NW       

13 KIA CARNIVAL ZS 97895 osobowy 2004 2902 593 7 16 800 KNEUP751256629415 
OC + AC + KR + NW + 

Assistance Europa       

14 
NISSAN TERRANO II  
COMFORT 2,7 TD ZS 97802 ciężarowy  2002 2664 645 5 17 900 VSKTVUR20U0495020 

OC + AC + KR + NW + 
Assistance Europa       

15 
FORD TRANSIT 2.2L 
130LWB M1 ZS 6469H osobowy 2006 2198 x 9 74 700 WF0SXXTTFS6B69686 

OC + AC + KR + NW + 
Assistance Europa       

16 FORD TRANSIT ZS 8005H osobowy 2006 2198 x 6 40 300 WF0SXXBDFS6R56440 

OC + AC + KR + NW + 
Assistance Europa       

17 FORD TRANSIT ZS 2149L ciężarowy 2007 2402 x 7 73 190 WF0NXXTTFN7S36462 

OC + AC + KR + NW + 
Assistance Europa       

18 FORD MONDEO ZS 9290T osobowy 2010 2179 x 5 65 400 WF0EXXGBBEAR87581 
OC + AC + KR + NW + 

Assistance Europa       

19 FORD FOCUS ZS 4709X osobowy 2012 1596 x 5 62 676 WF0KXXGCBKCK43131 
OC + AC + KR + NW + 

Assistance Europa       
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20 NISSAN X-TRAIL ZS 8759N osobowy 2008 1995 519 5 57 200 JN1TCNT31U0028704 
OC + AC + KR + NW + 

Assistance Europa       

21 TARPAN HONKER 2324 SCU 2156 ciężarowy 1998 2417 840 9 9 300 SUL232414M0000234 OC + AC + KR + NW       

22 YAMAHA RHINO Brak quad 2006 660 170 2 24 000 5Y4AM04W050501449 OC + AC + KR + NW       

23 
STAR 1142 
FSC STARACHOWICE  ZS 06064 ciężarowy  2000 4580 6400 2 18 100 SUS11422VX0000386 

 
OC + AC + KR + NW       

24 
MITSUBISHI L200 
INVITE DID ZS 7140H ciężarowy 2006 2477 990 5 31 800 MMBJNKB407D044563 

OC + AC + KR + NW + 
Assistance Europa       

25 TARPAN HONKER 2324 SCU 1879 ciężarowy 1998 2417 840 8 9 300 ZSX014070010 OC + AC + KR + NW       

26 YAMAHA GRIZZLY Brak quad 2006 686 156 2 18 000 JY4AM09W060007702 
OC + AC + KR + NW 

    

27 YAMAHA RHINO Brak quad 2006 660 x 2 23 300 5Y4AM04W050501412 OC + AC + KR + NW       

28 
ZETOR PROXIMA  
10541 PLUS ZS 8261 

ciągnik 
rolniczy 2008 4156 X 2 71 700 000R3B4J41KR01345 OC + AC + KR + NW       

29 TARPAN HONKER 2324 SCU 2155 ciężarowy  1998 2900 840 9 10 200 SUL232414W0000236 
OC + AC + KR + NW 

      

30 YAMAHA RHINO Brak quad 2006 660 170 2 23 700 5Y4AM04W050501193 OC + AC + KR + NW       

31 FORD TRANSIT  ZS 5688T ciężarowy 2010 2402 1360 7 80 200 WF0NXXTTFNAS85517 
OC + AC + KR + NW + 

Assistance Europa     

32 
MITSUBISHI L200 
INVITE DID ZS 7138H ciężarowy 2006 2477 990 5 31 800 MMBJNKB407D044258 

OC + AC + KR + NW + 
Assistance Europa       

33 ZETOR 11441 ZS 4619 
ciągnik 
rolniczy 2006 4156 x 2 75 300 R1144105057H 

 
OC + AC + KR + NW       

34 JCB 3CX SITEMASTER Brak 
koparko-

ładowarka 2006 4400 x 1 131 200 JCB3CXSMV60976568 
 
OC + AC + KR + NW       

35 YAMAHA GRIZZLY Quad 
ciągnik 
rolniczy 2006 686 156 2 18 000 JY4AM09W060007701 

 
OC + AC + KR + NW       

36 
ZETOR PROXIMA  
PLUS 95 ZS 9852 

ciągnik 
rolniczy 2010 4156 6000 2 94 400 000R2B4J41MZ01552 

 
OC + AC + KR + NW       

37 YAMAHA RHINO Brak quad 2006 660 170 2 23 700 5Y4AM04W050501282 
OC + AC + KR + NW 

      

38 YAMAHA RHINO Brak quad 2006 660 170 2 23 100 5Y4AM04W050501110 
OC + AC + KR + NW 

      

39 
ZETOR PROXIMA  
10541 PLUS ZS 8260 

ciągnik 
rolniczy 2008 4156 x 2 71 700 000R3B4J41KR01348 OC + AC + KR + NW       

40 YAMAHA GRIZZLY Brak quad 2006 686 156 2 17 400 JY4AM09W060007703 
OC + AC + KR + NW 

      

41 TARPAN HONKER 2324 SCU 2157 ciężarowy  1998 2417 840 9 9 300 SUL232414W0000226 
OC + AC + KR + NW 

      

42 YAMAHA RHINO brak 
ciągnik 
rolniczy 2006 660 170 2 23 100 5Y4AM04W050501416 

OC + AC + KR + NW 
      

43 
MITSUBISHI L200 
INVITE DID ZS 7137H ciężarowy 2006 2477 990 5 33 900 MMBJNKB407D045655 

OC + AC + KR + NW + 
Assistance Europa       

44 ZETOR 11441 ZS 4618 
ciągnik 
rolniczy 2006 4156 x 2 75 300 R1144105094H 

 
OC + AC + KR + NW       

45 JCB 3CX SITEMASTER Brak 
koparko-

ładowarka 2006 4400 x 1 131 200 JCB3CXSME60976432 
 
OC + AC + KR + NW       
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46 YAMAHA GRIZZLY Brak 
ciągnik 
rolniczy 2006 686 156 2 18 000 JY4AM09W060007324 

 
OC + AC + KR + NW       

47 
DAEWOO-FSO  
LUBLIN 3352 SMN 6710 ciężarowy 2000 2417 1200 3 5 900 SUL335211Y0040457 

 
OC + AC + KR + NW       

48 YAMAHA RHINO Brak 
ciągnik 
rolniczy 2006 660 170 2 25 000 5Y4AM04W050501365 

 
OC + AC + KR + NW       

49 
 
FORD TRANSIT  ZS 5687T ciężarowy 2010 2402 1360 7 78 000 WF0NXXTTFNAS84877 

OC + AC + KR + NW + 
Assistance Europa     

50 
 
FORD TRANSIT  ZS 71823 ciężarowy 1998 2496 1650 5 5 700 WF0LXXGGVLWU93391 

OC + AC + KR + NW + 
Assistance Europa     

51 
FORD TRANSIT 2.2L 
130LWB  M1 ZS 6468H osobowy   2006 2198 x 9 81 600 WF0SXXTTFS6B69240 

OC + AC + KR + NW + 
Assistance Europa       

52 NISSAN NAVARRA   Disel 2012 2500 x  114 390  
OC + AC + KR + NW + 

Assistance Europa       

53 
BE 6315U (OOW 
MIEDZYZDROJE) ZS 5671A 

przyczepa 
lekka 

ciężarowa 2006 x x x 5 900 UH2000C577P173609 
OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

54 
BE 6315U (OOW 
KARSIBÓR) ZS 5644A 

przyczepa 
lekka 

ciężarowa 2006 x x x 920 
 

SWNB750007E024801 
OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

 
55 

SAM. POW. 350 (BON 
SZCZECIN) SCV 1579 

przyczepa 
specjal.- 

przewóz łodzi 1993 x x x 250 
 

72320 
OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

 
56 

POM D-35T (OOW 
NIECHORZE) SCP 4429 

przyczepa 
roln. 1984 x 3500 x 165 

 
255 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

57 
POM D-35T (OOW 
NIECHORZE) SZF 702B 

przyczepa 
roln. 1985 x 3500 x 180 

 
262 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

58 
WARFAMA T-619 (OOW 
KARSIBÓR) SMZ 1537 

przyczepa 
roln. 

samowyład. 2000 x 6000 x 3 390 
 

000010 
OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

59 
AGROMET T-169 (OOW 
WOLIN) SCV 4735 

przyczepa 
specjal. 1996 x 4000 x 1 400 

 
993 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

60 
OPALENICA  PB-750 
(OOW MIĘDZYZDROJE) ZS 0049A 

przyczepa 
lekka 2000 x 440 x 1 290 

 
SW90PB750YOWG3291 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

61 
OPALENICA PB-750 
(OOW MIĘDZYZDROJE) ZS 0050A 

przyczepa 
lekka 2000 x 440 x 1 290 

 
SW90PB750YOWG3290 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

62 
WARFAMA T-610 (OOW 
KARSIBÓR) ZS 0127A 

przyczepa 
specjal. 

samowyład. 2000 x 6000 X 4 050 
 

000033 
OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

63 
NIEWIADÓW 7522  
(OOW NIECHORZE) SCP 729B 

przyczepa 
lekka 1999 x 565 x 585 

 
SWNB75000X0004677 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

 
64 

NIEWIADÓW 7522  
(OOW MIĘDZYZDROJE) SCP 730B 

przyczepa 
lekka 1999 x 565 x 585 

 
SWNB75000X0004678 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     
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65 
POM TO-70 (OOW 
MIĘDZYZDROJE) SCX 3317 

przyczepa 
specjal. 

samowyład. 1998 x 4500 x 1 830 
 

SX9T07008V0GU1032 
OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

66 
POM TO-70 (OOW 
NOWE WARPNO) SCX 3318 

przyczepa 
specjal. 

samowyład. 1998 x 4500 x 1 830 
 

SX9T07008V0GU1033 
OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

67 
WARFAMA T-604 (OOW 
NOWE WARPNO) ZS 1239A 

przyczepa 
ciężarowa 2000 x 4500 x 3 780 

 
000058 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

68 

WARFAMA  
POL-MOTOR (OOW 
KARSIBÓR) ZS 6968A 

przyczepa 
rolnicza 2007 x 6000 x 19 150 

 
070070 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

69 
TRAMP TRAIL 750J (KP 
TRZEBIEŻ) ZS 1229A 

przyczepa 
lekka 2001 x 656 x 855 

 
SUB07J0001F002194 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

70 
PRZYCZEPA D-45 
(OOW MIĘDZYZDROJE) SCX 2598 przyczepa  1969 x 3500 x 70 

 
202986 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

71 
TRAMP TRAIL  
(KP ŚWINOUJSCIE) ZS 3571A 

przyczepa 
ciężarowa 2002 x 1045 x 2 440 

 
SUB13JH002F002633 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

72 T-653 (OOW STEPNICA) ZS 4579A przyczepa 2005 x 4000 x 7 400 
 

1734A 
OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

73 
T-653 (OOW 
NIECHORZE)  ZS 4578A przyczepa 2005 x 4000 x 7 400 

 
1733A 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

74 
T-653 (OOW 
MIĘDZYZDROJE) ZS 4581A przyczepa 2005 x 4000 x 7 400 

 
1732A 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

75 
T-653 (OOW 
NIECHORZE) ZS 8789A 

przyczepa 
rolnicza 2009 x 4000 x 18 400 

 
SZB6530XX91X04190 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

76 
T-610 WARFAMA (OOW 
NIECHORZE) ZS 5694A 

przyczepa 
rolnicza 2006 x x x 14 400 

 
060056 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

77 
T-610 WARFAMA (OOW 
NIECHORZE) ZS 5692A 

przyczepa 
rolnicza 2006 x x x 14 400 

 
060057 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

78 
T-610 WARFAMA (OOW 
MIĘDZYZDROJE)  ZS 5693A  

przyczepa 
rolnicza  2006 x x x 14 400 

 
060058 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

79 
BE 6315U  B750 (OOW 
WOLIN) ZS 5647A 

przyczepa 
lekka ciężar.  2006 x x x 920 

 
SWNB750007E024798 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

80 

BE 6315U  B750 (OOW 
NIECHORZE OBÓD 
ROGOWO) ZS 5643A 

przyczepa 
lekka ciężar.  2006 x x x 920 

 
SWNB750006E023405 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

 
81 

BE 6315U  B750 (OOW 
NIECHORZE) ZS 5645A 

przyczepa 
lekka ciężar.   2006 x x x 920 

 
SWNB750007E024800 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

82 
BE 6315U  B750 (OOW 
MIĘDZYZDROJE) ZS 5650A 

przyczepa 
lekka ciężar.  2006 x x x 920 SWNB750007E024797 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     
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83 
BE 6315U  B750 (OOW 
MIĘDZYZDROJE) ZS 5648A 

przyczepa 
lekka ciężar. 2006 x x x 920 SWNB750007E024799 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

84 
PRONAR T 653 (OOW 
MIĘDZYZDROJE) ZS 9548A 

przyczepa 
rolnicza 2010 x 4000 x X SZB6530XXA1X05299 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe       

85 
BE 6315U (OBCHÓD 
OW KARSIBÓR) ZS 5649A 

przyczepa 
lekka 2006 x  x X SWNB750007E024796 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

86 
PRONAR T-654 (OOW 
KANAŁ PIASTOWSKI) ZS 9651A 

przyczepa 
rolnicza 2010 x 2500 x X SZB6540XXA1X01231 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

87 

PRONAR T 653 
(OBCHÓD OW 
DZIWNÓW) ZS 9913A 

przyczepa 
rolnicza 2010 x 4000 x X SZB6530XXA1X05409 

OC + Ogień i inne 
zdarzenia losowe     

88 
URSUS C-360 (OOW 
WOLIN OW STEPNICA) ZS 3069 

ciągnik 
rolniczy 1986 3120 830 1 X 583831 

OC + NW + Ogień i 
inne zdarzenia losowe       

89 
MTZ-82 BIAŁORUŚ 
(OOW KARSIBÓR) SCT 3613 

ciągnik 
rolniczy 1996 4750 X 1 X 5930P 

OC + NW + Ogień i 
inne zdarzenia losowe       

90 
OPC-1 Bonanza (OOW 
NOWE WARPNO) ZS 6064A 

przyczepa 
autobus. 1989 x x 14 X 3688 

OC + NW + Ogień i 
inne zdarzenia losowe       

91 
URSUS 4512 (OOW 
NOWE WARPNO) SCT 4287 

ciągnik 
rolniczy 1998 3865 X 1 X 122180 

OC + NW + Ogień i 
inne zdarzenia losowe       

92 

OPC-1 Bonanza (OOW 
NIECHORZE OW 
MRZEŻYNO) ZS 3531A 

przyczepa 
ciężarowa 1981 x 2000 25 X  SZ6000510 

OC + NNW + Ogień i 
inne zdarzenia losowe       

93 
CIĄGNIK MTZ-06 (OOW 
NIECHORZE) Brak 

ciągnik 
ogrodniczy 1993 500 x 1 X 18115 

OC + NW + Ogień i 
inne zdarzenia losowe       

94 
OPC-1 BONANZA (OOW 
NIECHORZE) ZS 2528A 

specjalna 
przewóz osób 1987 x 2000 15 X  SZ6000298 

OC + NW + Ogień i 
inne zdarzenia losowe       

95 

OPC-1 BONANZA (OOW 
MIĘDZYZDROJE OW 
KARSIBÓR) ZS 2481A 

przyczepa 
specjalna 1981 x x 14 X SZ6000268 

OC + NW + Ogień i 
inne zdarzenia losowe       

96 
URSUS C-360 (OOW 
MIĘDZYZDROJE) SZG 911H 

ciągnik 
rolniczy 1985 3120 X 1 X 527257 

OC + NW + Ogień i 
inne zdarzenia losowe       

97 
NK 0451B Ostrówek 
(OOW KARSIBÓR) 

Nr fabr. 
167295 

Koparko-
ładowarka 1998 3565  1 29 000 PH5298 

OC + NW + Ogień i 
inne zdarzenia losowe       

  
 

Łączna warto ść pojazdów ubezpieczanych w ryzyku auto-casco: 2.207 .980,00 zł 
Łączna warto ść pojazdów ubezpieczanych od ognia i innych zdarze ń losowych: 167.360,00 zł 
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          Załącznik E do SIWZ  
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych oraz jednostek pływających z dodatkowym wyposażeniem, które 
rozpoczynają się w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
          

Wykaz jednostek pływaj ących wraz z wyposa żeniem dodatkowym  
 

 
Lp. Nazwa identyfikująca 

jednostkę pływającą 
Stan załogi 
na jednej 
zmianie 

 Dane 
techniczne 

 Suma ubezpieczenia 
 jednostki pływającej/wyposażenia dodatkowego 

Zadeklarowana suma 
ubezpieczenia jednostki z 

wyposażeniem 
Typ Tonaż 

BRT 
Rok 

budowy 
PLN PLN PLN 

1. AGA 1 motorówka 4 1999 315.000  315.000 
2. DOROTKA 1 motorówka 8 1976 9.000  9.000 
3. GALAKTYKA 4 kuter hydrograficzny 111 1974 589.340 Wyposażenia                                                    10.000           599.340 
4. HYDROGRAF-22 3 motorówka hydrograficzna 15 1986 67.000  67.000 
5. HYDROGRAF-23 3 motorówka hydrograficzna 15 1987 70.000 Stacja nawigacyjna SIMRAD NX45/3G         16.000 86.000 
6. HYDROGRAF-26 2 motorówka hydrograficzna 15 1989 74.700 Stacja nawigacyjna SIMRAD NX45/BR24    16.000 90.700 
7. HYDROGRAF-27 2 motorówka hydrograficzna 15 1988 71.000   71.000 
8. MAGDA 1 3 motorówka 42 1978 68.000  68.000 
9. MALWINA 3 motorówka hydrograficzna 33 1967 39.340 Odbiornik DGPS MX412B                             10.660 

Stacja nawigacyjna SIMRAD NX45/BR24    18.000 
68.000 

10. MIRKA 1 motorówka robocza 3,5 1999 120.000  120.000 
11. UMS – 2 2 motorówka hydrograf. 15 1990 101.850  101.850 
12. PLANETA 7 hydrograf 905 1982 3.514.000 Odbiornik DGPS -  MX412/3                         11.000   

Odbiornik AIS                                                 18.200                       
3.543.200 

13. SYRIUSZ 4 stawiacz pław 113 1990 546.300 Wyposażenie                                                   10.000 556.300 
14. WEGA 3 kuter hydrograficzny 71 1998 1.500.000 Wyposażenie                                              1.049.000 2.549.000 
15. ŁÓDŹ ŁM-UMS – 8 

 
1 łódź motorowa  1994 8.100 Silnik przyczepny TOHATSU M-50 D2 EPTOL nr 

60819                                                               17.900 
26.000 

16. ŁÓDŹ 
PNEUMATYCZNA  
ŁM-UMS-6 

1 łódź motorowa  1997 24.600 Silnik przyczepny TOHATSU M-40D EPTOL nr 
42316  -                                                            13.400 

38.000 

17. WANDA 1 łódź motorowa  1975 200 Silnik przyczepny TOHATSU M 30L nr 38297  
                                                                           7.800 

8.000 

18. MOTORÓWKA 
WANDA 6100 z 
silnikiem Merkury 
(Łódź Sportis) 

1 łódź motorowa  2002 55.275 Silnik przyczepny Merkury nr OT 590089     25.090 
Echosonda Lowrance LMS527CDFi GPS        2.541 
Urządzenie rozgłoszeniowo alarmowe              1.979 
 /+ lampa/ 

84.885 

19. PONTON PN-UMS-2 
z silnikiem JOHNSON 
nr B08934567 

1 ponton sondażowy  2005 36.215 Silnik przyczepny MERKURY F30ELPT EFI nr 
OR139041                                                        22.251 
 

58.466 

20. Łodź robocza 
KASTOR 

2 łódź robocza  2007 1.858.490 Wyposażenie 1.504.440 (Echosonda jednostkowa 
EA4001 wraz z przetwornikiem i okablowaniem 
Echosonda wielowiązkowa EM3002 wraz z dwiema 
głowicami i okablowaniem 
Seatex Seapath 200RTK wraz z systemem 

3.362.930 
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antenowym GPS i okablowaniem 
Odbiornik DGPS464 
Stacja robocza (komputer) 
Komputer do echosondy EA4001 z wbudowanym 
monitorem LCD 
Monitory LCD 2 szt. 
Odbiornik poprawek różnicowych DGPS MBX 3-S 
wraz z anteną prętową 
Zasilacz 230V/12V 3 szt. 
Klawiatura komputerowa 3 szt. 
Myszka komputerowa 2 szt. 
Sonda miernika prędkości dźwięku w wodzie 
Valeport miniSVS zamontowana na stałe przy 
głowicach echosondy EM3002 
Ręczna sonda miernika prędkości dźwięku w 
wodzie Valeport miniSVS wraz z kablem 

21. UMS-9 6 motorówka  2007 67.975 Silnik                                                                90.500 
 

158.475 

22. Motorówka 
inspekcyjna Lucynka 

2 Motorówka inspekcyjna  2010 480.680  480.680 

23. Łódź aluminiowa 
Marine 

1 Łódź wiosłowa z możliwością 
podłączenia silnika 
przyczepnego 

 2009 15.000 Silnik przyczepny Johnson GT 20 BJ 20 SREN nr 
B08934562                                                        5.000 
 

20.000 

24. MAGDA 2 Inspekcyjna jednostka 
pływająca  

 2012 3.144.333,36 Komputer Adventech IPPC-6152 ELM00KP5305        
12.809,58                                                             
Echosonda EA400 z przetwornikiem GPT 2441 
91.093,09                                                             
Sonda pomiarowa Valeport MiniSVP Profiler 39550 
43.050                                                                         
Zestaw GNSS RTK SPS461 + 2 x GA530 
(radiomodemy, anteny, okablowanie)      108.433,97 

3.399.720 

 
Łączna warto ść jednostek wraz z wyposa żeniem:  15.881.546,00 zł  
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          Załącznik F do SIWZ  
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych oraz jednostek pływających wraz z 
dodatkowym wyposażeniem, które rozpoczynają się w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

          

            Przebieg szkodowo ści z poszczególnych rodzajów ubezpiecze ń 
 

 

Dane za lata od 2008 do 2012 (wg stanu na dzie ń 19.10.2012) 
 

Ubezpieczenia komunikacyjne – wypłacone odszkodowan ia i rezerwy:  
 

2008 r. 
AC  74 623,48 zł 
OC  brak wypłat i rezerw 
NW  400,00 zł 
 

2009 r. 
AC  55.769,19 zł 
OC  4.133,07 zł 
 

2010 r. 
AC  87.405,62 zł  
OC  3.059,56 zł  
 

2011 r. 
AC  3.449,78 zł  
OC  2.362,00 zł 
 

2012 r.        
AC  19.955,46 zł 
OC  brak wypłat i rezerw 
 
 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze ń losowych:  
 

2009 r.  56.871,00 zł  
 

2010 r.  2.410,56 
 

2011 r.  brak wypław i rezerw 
 

2012 r.  9.853,84 zł 
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Ubezpieczenie mienia od kradzie ży z włamaniem i rabunku:  
 

2009 r.  brak wypłat i rezerw 
 

2010 r.  903,56 zł 
  

2011 r.  brak wypłat i rezerw 
 

2012 r.  brak wypłat i rezerw 
 
 

Ubezpieczenie sprz ętu elektronicznego:  
 

2009 r.  brak wypłat i rezerw 
 

2010 r.  6.000,00 zł 
 

2011 r.  1.125,00 zł 
 

2012 r.  brak wypłat i rezerw 
 
 

Ubezpieczenie OC działalno ści – wypłacone odszkodowania i rezerwy:  
 

2008 r.  brak wypłat i rezerw 
 

2009 r.   5.500,00 zł 
 

2010 r.  brak wypłat i rezerw  
 

2011 r.  brak wypłat i rezerw  
 

2012 r.  brak wypłat i rezerw  
 
 

Ubezpieczenia morskie – wypłacone odszkodowania i r ezerwy:  
 

2008 r.  32.975 zł  
 

2009 r.  356.176,00 zł 
 

2010 r.  44.747,97 zł + rezerwa 1.050 zł 
 

2011 r.  21.879,07 zł + rezerwa 1.000 zł 
 

2012 r.  53.781,44 zł + rezerwa 8.300 zł 
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Ubezpieczenia osobowe - NNW:  
 
2008 r.  2.775,00 zł 
 

2009 r.  400,00 zł 
 

2010 r.  2.000,00 zł 
 

2011 r.  brak wypłat i rezerw 
 

2012 r.  1.000,00 zł 
 

 
 
 
 
 


