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Nr postępowania:  ZP/67/054/U/07 

 
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
do przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 euro na 

ubezpieczenie jednostek pływających i odpowiedzialności cywilnej 
armatora Politechniki Gdańskiej na lata 2007 - 2009. 

 
Zamawiającym w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami), 
zwanej dalej „ustawą pzp” jest: 
 

Politechnika Gdańska 
80-952  Gdańsk-Wrzeszcz 
ul. G. Narutowicza 11/12 

(0-58) 347-17-44, fax (0-58) 341-78-45 
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I. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej jednostek pływają-

cych (jachtów i sprzętu wodnego) w okresie od  30.04.2007 roku do 29.04.2009 roku, z 
tym, że Wykonawca będzie mógł realizować ochronę ubezpieczeniową wystawiając umowy 
(polisy – certyfikaty) na roczne okresy ochrony ubezpieczeniowej. W takim przypadku zapisy 
polis rocznych nie mogą różnic się od treści podpisanej umowy pomiędzy Wykonawcą, a 
Zamawiającym. 

2. Ubezpieczenie będzie w całości obsługiwane przez brokera ubezpieczeniowego Willis Pol-
ska S.A w ramach brokerskiego serwisu ubezpieczeniowego. 

3. W skład dokumentacji technicznej udostępnionej Wykonawcom w ramach niniejszej SIWZ 
wchodzą: 

 wykaz jachtów i łodzi motorowych  załącznik numer 5 
 wykaz sprzętu wodnego    załącznik numer 6 

 
 
A. Ubezpieczenie CASCO 
1. Przedmiot ubezpieczenia 

a) jachty turystyczne (kadłuby z omasztowaniem, otaklowaniem i ożaglowaniem) wraz z 
wyposażeniem i osprzętem oraz łodzie motorowe podczas ich eksploatacji na akwe-
nach śródlądowych RP lub morskich wodach wewnętrznych i przybrzeżnych RP, w 
okresie wyłączenia z eksploatacji jak również podczas transportu lądowego na ob-
szarze RP 

b) sprzęt wodny - łodzie wiosłowe, kajaki i pontony wraz ze standardowym wyposaże-
niem 

c) jednostki pływające (jachty, łodzie motorowe i sprzęt wodny) ubezpieczone będą tak-
że w czasie wyczarterowania, oddania w dzierżawę lub użyczenia osobie trzeciej 

2. Warunki minimalne dla ryzyka CASCO wymagane do przyjęcia przez Zamawiającego:  
a) ochrona w zakresie ryzyka casco obejmuje następujące szkody: 

• stratę całkowitą rzeczywistą, 
• stratę całkowitą konstruktywną, gdy jednostka jest niezdatna do naprawy lub 

koszt naprawy przekracza sumę ubezpieczenia, 
• zaginięcie bez wieści, 
• szkody częściowe, 
• zagarnięcie lub uszkodzenie przez rozbójników morskich. 

b) Wykonawca odpowiada za szkody częściowe lub stratę całkowitą (rzeczywistą lub 
konstruktywną), powstałe na skutek: 

 czynności wykonywanych w czasie otaklowywania lub roztaklowywania jachtu 
oraz załadowywania lub wyładowywania wyposażenia i osprzętu 

 wywrócenia lub zatonięcia 
 utknięcia na mieliźnie, wejścia na ląd lub przeszkodę podwodną 
 kolizję z inną jednostką pływającą 
 uderzenie w nabrzeże lub zderzenie z innym obiektem stałym lub pływającym 

w okresie eksploatacji sprzętu wodnego na akwenach wodnych 
 ognia lub eksplozji (wybuchu) 
 upadku statku powietrznego lub przedmiotów z jego pokładu 
 siły wyższej, np. huraganu, uderzenia pioruna, deszczu nawalnego 
 warunków sztormowych 
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 działania fali wywołanej nadmierną szybkością przechodzących jednostek pły-
wających (kolizja bez kontaktu) 

 dewastacja przez osoby spoza jednostki pływającej podczas postoju jednostki 
pływającej w miejscu strzeżonym lub przechowywania w należycie zabezpie-
czonym miejscu 

 następstwa wad ukrytych lecz bez kosztów wymiany lub zastąpienia wadliwych 
części 

 błąd nautyczny lub błąd w obsłudze urządzeń na jednostce 
 uszkodzenia silnika, przekładni, wału napędowego, śruby, steru 
 wadliwej naprawy dokonanej przez stocznię lub inne osoby, o ile posiadały 

właściwe kwalifikacje 
 ratowania życia na morzu lub wodach śródlądowych, chyba że podjęcie takiej 

akcji mogłoby narazić ratujący jacht i znajdujące się na nim osoby na poważne 
niebezpieczeństwo 

c) Wykonawca odpowiada za szkody powstałe na jednostce i/lub w jego wyposażeniu w 
trakcie akcji ratowniczej. 

d) Wykonawca odpowiada za stratę całkowitą lub szkody częściowe do wysokości sumy 
ubezpieczenia 

e) łączne odszkodowanie może przekroczyć sumę ubezpieczenia jedynie o udokumen-
towane wydatki, rozsądnie poniesione przez ubezpieczającego w celu zapobieżenia 
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, do wysokości nie przekraczającej 25% su-
my ubezpieczenia, zaś bez tego limitu, jeżeli akcja ratownicza dotyczyła bezpośred-
niego zagrożenia zdrowia lub życia 

f) Wykonawca pokryje uzasadnione i udokumentowane koszty: 
• koszty ratowania jednostki, 
• rozsądnie poniesione wydatki mające na celu zapobieżenie szkodzie lub 

zmniejszenie jej rozmiarów, 
• koszty awaryjnego holowania lub transportu uszkodzonej jednostki z miejsca 

wypadku do najbliższego miejsca naprawy, 
• koszty ustalenia rozmiarów i okoliczności szkody, jeżeli poniesione były za 

zgodą Wykonawcy, 
• koszty oględzin kadłuba po utknięciu na mieliźnie, jeżeli były one poniesione w 

dobrej wierze i specjalnie w tym celu, nawet jeżeli nie stwierdzono żadnych 
uszkodzeń, 

 o ile były skutkiem zdarzenia objętego ubezpieczeniem 

g) zakres casco obejmuje dodatkowo, pod warunkiem, iż jednostka przewożona była na 
odpowiednim środku transportowym i właściwie zabezpieczona przed uszkodzeniem, 
szkody podczas transportu lądowego wskutek następujących ryzyk: 

 pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu i sztormu, powodzi, deszczu 
nawalnego, lawiny, zapadania i usuwania się ziemi, upadku statku powietrzne-
go na środek transportu 

 wypadku, jakiemu uległ środek transportu lub jednostka w trakcie transportu 

h) zakres casco obejmuje dodatkowo szkody wskutek kradzieży lub rabunku jachtów i 
łodzi motorowych oraz wyposażenia i osprzętu pod warunkiem należytego zabezpie-
czenia przed kradzieżą w czasie eksploatacji jak i wyłączenia z eksploatacji 

i) bez stosowania udziału własnego i franszyzy redukcyjnej w szkodach częściowych i 
całkowitych (rzeczywistych i konstruktywnych) – franszyzy wykupione 

j) z uwzględnieniem ryzyka na czas udziału w regatach lub innych imprezach sporto-
wych o charakterze niewyczynowym za oddzielnie ustaloną składkę rozliczaną pro 
rata temporis, tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 
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B. Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) 
1. OC - ryzyko odpowiedzialności cywilnej armatora (użytkownika) jednostek pływających - 

warunki minimalne wymagane do przyjęcia przez Zamawiającego: 

a) Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
armatora z tytułu szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem i eksploatacją jed-
nostek pływających, także w czasie wyczarterowania, oddania w dzierżawę lub uży-
czenia osobie trzeciej, a w szczególności: 

• szkód wyrządzonych innym jednostkom pływającym lub obiektom stałym i pły-
wającym, 

• szkód wyrządzonych osobom trzecim lub szkód wyrządzonych w mieniu osób 
trzecich, 

• szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu przez jego zanieczyszczenie, o 
ile były skutkiem zdarzenia objętego ubezpieczeniem  

b) w ramach niniejszego ubezpieczenia Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej armatora z tytułu podniesienia i/lub usunięcia 
wraku ubezpieczonej jednostki, o ile to wynika z wykonania decyzji właściwych władz 
administracyjnych 

c) poniesione koszty obsługi prawnej, a także koszty sądowe w związku z postępowa-
niem sądowym w celu uwolnienia się od odpowiedzialności przez armatora lub ogra-
niczenia tej odpowiedzialności, wypłacane będą tylko w przypadkach udzielenia 
przez Wykonawcę pisemnej zgody na ich poniesienie 

d) umowa odpowiedzialności cywilnej armatora nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej 
armatora wobec członków załogi, osób czarterujących jacht ani wobec pasażerów 
ubezpieczonej jednostki i ich mienia 

e) suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
w odniesieniu do każdej ubezpieczonej jednostki pływającej wynosi 100.000 zł (sto 
tysięcy złotych) 

f) umowa odpowiedzialności cywilnej armatora zawiera wykupione udziały własne dla 
szkód rzeczowych. 

 
C. Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)  
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby, które w danym rejsie stanowią załogę jed-

nostek pływających (jachtu, łodzi motorowej lub osoby użytkujące sprzęt wodny) w licz-
bie zgodnej z zapisem na polisie. 

2. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierownika oraz 
członków załogi jednostek pływających, zaistniałych w czasie rejsu lub w czasie pływa-
nia. 

3. W ramach ubezpieczenia NNW Wykonawca wypłaci: 

a) w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu stwierdzonego przed upływem dwóch 
lat od zaistnienia nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości kwoty stano-
wiącej taki procent sumy ubezpieczenia określonej w polisie, w jakim Ubezpieczony 
doznał trwałego uszczerbku 

b) w przypadku śmierci - jednorazowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpie-
czenia  

4. Suma ubezpieczenia NNW wynosi 7.000 zł (siedem tysięcy złotych) 
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D. Zakres terytorialny umowy (strefa pływania) 

Zakres terytorialny obejmuje jednostki w czasie żeglugi po morskich wodach przybrzeżnych, 
wewnętrznych i wodach śródlądowych RP oraz w okresie wyłączenia z eksploatacji (zimowa-
nia, remonty), gdy jednostki znajdują się na obszarze RP. 

 
E. Postanowienia dodatkowe 

1. Zakres ryzyk przedstawiony przez Wykonawcę nie może być węższy od zakresu okre-
ślonego w pkt. od A do D. 

2. Zakres zaproponowanych warunków może być szerszy od wymaganego przez Zama-
wiającego, jednakże z punktu przyjętych kryteriów oceny elementy te nie będą brane pod 
uwagę przy ocenie oferty. 

3. Szkodowość jachtów w latach kształtowała się następująco: 
 w latach 1994 – 2004 – zgłoszono i wypłacono trzy szkody w TUiR WARTA SA 

na łączną kwotę 8.308,00 zł (zgubienie płata śruby, pęknięcie sztagu i utrata 
dryfkotwy / uszkodzenie kadłuba w części podwodnej / kolizja z innym jachtem) 

 w roku 2004 zgłoszono dwie szkody w STU ERGO HESTIA SA - złamanie 
masztu + uszkodzenie jachtu, które zakończyły się ugodą i wypłata kwoty 
3.890,00 zł 

 w latach 2005 – 2007 nie zgłoszono do PZU SA żadnej szkody z ryzyka casco 
oraz nie wpłynęło żadne roszczenie z ryzyka OC 

4. Szkodowość sprzętu wodnego w latach kształtowała się następująco: 
 w latach 1994 – 2004 – sprzęt wodny nie był ubezpieczany 
 w latach 2005 – 2007 nie zgłoszono do PZU SA żadnej szkody z ryzyka casco 

oraz nie wpłynęło żadne roszczenie z ryzyka OC 
 
 
II. Warunki realizacji usług 
1. Zestawienia jednostek pływających (jachtów, łodzi motorowych i sprzętu wodnego) Zama-

wiający załącza do niniejszej specyfikacji. Zestawienia te określono w siwz jako: 
 wykaz jachtów i łodzi motorowych  załącznik numer 5 
 wykaz sprzętu wodnego    załącznik numer 6 

2. Na podstawie załączników numer 5. i numer 6.  Wykonawca wystawi polisę / polisy, którą 
przekaże Zamawiającemu lub brokerowi ubezpieczeniowemu przez niego upoważnionemu. 

3. Zapłata składki następować będzie: 
• w przypadku ubezpieczenia jednostek pływających będących przedmiotem niniejsze-

go postępowania przetargowego - na podstawie wysokości i terminów płatności po-
szczególnych rat określonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, które przedstawiają 
się następująco: 

rata data płatności 
I 15-05-2007 
II 15-05-2008 

• w przypadku ubezpieczenia nowo zakupionych lub zgłoszonych po raz pierwszy do 
ubezpieczenia jednostek pływających po dniu 30.04.2007 roku (zlecenia jednostkowe) 
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– na podstawie wystawionej polisy ubezpieczeniowej z terminem na zapłatę składki 
przypadającym na 14 dni po dacie otrzymania wniosku - wykazu przez Wykonawcę. W 
takim przypadku składka: 
− będzie rozliczana według zaproponowanych przez Wykonawcę stawek wyniko-

wych (po uwzględnieniu ewentualnych obniżek) jak dla pozostałych jednostek 
pływających uwzględniając rzeczywisty okres ubezpieczenia oraz opłacana sys-
temem pro rata temporis (za dzień ochrony) 

− opłacana będzie jednorazowo, a ekspiracja umów ubezpieczenia przypadać bę-
dzie dnia 29.04.2009 roku 

• w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia jednostek pływających na czas udziału w 
regatach składka: 
− za wszystkie zgłoszone w danym miesiącu jednostki pływające biorące udział w 

regatach naliczana będzie zgodnie z przedstawionymi w formularzu cenowym 
stawkami za dzień ochrony ubezpieczeniowej 

− rozliczana będzie w systemach miesięcznych do 5-go dnia za poprzedni mie-
siąc. Zamawiający opłacać będzie składkę na podstawie rachunku – polisy  
przekazanego przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

4. Zaproponowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe (na każdą jednostkę) przedstawione 
w formularzu cenowym będącym integralną częścią oferty są stałe w czasie trwania umowy i 
stanowić będą podstawę do kalkulacji zleceń jednostkowych, np. ubezpieczania nowo zaku-
pionych lub zgłoszonych po raz pierwszy do ubezpieczenia jednostek pływających po dniu 
30.04.2007 roku.  

5. Ceny jednostkowe obejmują wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zlecenia 
jednostkowego, w tym również koszty ewentualnej przesyłki dokumentów ubezpieczenia do 
siedziby Zamawiającego lub upoważnionego brokera ubezpieczeniowego. 

6. Wystawione polisy ubezpieczeniowe na podstawie zleceń jednostkowych zastępują wysta-
wienie faktur VAT. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1. 
pkt. 6 ustawy pzp. 

 
 

III. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

3. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, na 
komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Zamawiający nie dopuszcza moż-
liwości składania oferty w formie elektronicznej. 

4. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ oraz ustawy pzp. Treść 
oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdz. V SIWZ. Pożą-
dane jest ułożenie dokumentów zgodnie z podaną kolejnością. 

6. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wyko-
nawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile prawo do 
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 

Uwaga : 
7. Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym przy-

padku, gdy w specyfikacji jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wy-
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konawcy, chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (wymagania określono w 

rozdziale VI niniejszej SIWZ). 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umo-
wy. 

13. Informacje składane w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepi-
sów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że 
nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klau-
zulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE 
STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 
USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 1993r. Nr.47 poz. 211 
z późn. zm.)” i załączona jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. 

13. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach: 
a) koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy 
b) koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Zamawiającego oraz być ozna-

czona w następujący sposób: 

 „Oferta na ubezpieczenie jednostek pływających Politechniki Gdańskiej 
NIE OTWIERAĆ PRZED  17 KWIETNIA 2007 ROKU  godz. 1100” 

14. Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz 
udziałem w postępowaniu. 

16. Wykonawca obowiązany jest do przekazania w ofercie prawdziwych danych i informacji. 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeśli stwierdzi, że złożone przez niego 
informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.  

 
 
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywa-

nia oceny 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli zreali-
zował w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie za-
mówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie 
usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o warto-
ści łącznej co najmniej równej wartości (cenie) składanej oferty. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24 
ustawy pzp. 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w 
oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączo-
nych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.  
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V. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu określonych (w art. 22   ust. 1 
ustawy pzp)   – załącznik numer 2. Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę. 

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej dzia-
łalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawie  art. 24 ustawy pzp należy złożyć: 
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgło-
szenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 mie-
sięcy przed upływem terminu składania ofert 

• kopię zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej z określeniem zakresu 
prowadzonej działalności.  

Uwaga: W przypadku, gdy upoważnienie osoby, która podpisała ofertę, do reprezentowania 
Wykonawcy nie wynika z powyższego dokumentu, do oferty należy załączyć również doku-
ment potwierdzający to upoważnienie. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub w formie kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający 
nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentu. Dokumenty muszą być sporządzone w języku 
polskim. 

 
Pozostałe dokumenty, jakie należy złożyć wraz z ofertą  

Lp. Dokument 

1 Formularz oferty      – załącznik numer 1

2 Formularz cenowy   – załącznik numer 3

3 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy dodatkowo załączyć do ofer-
ty: pisemne pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
 
 
VI. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców 

1. Zgodnie z art. 23 ustawy pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówie-
nia publicznego. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i określić zakres pełnomocnictwa. W doku-
mencie tym powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamó-
wienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli tych Wy-
konawców. 

4. Spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej: 
a) każdy z Wykonawców musi spełnić warunki, o których mowa w rozdziale IV w pkt 1 i 4 
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b) warunki, o których mowa w rozdz. IV w pkt. 2 i 3, Wykonawcy mogą spełniać łącznie 
(wspólnie). 

5. Wraz z ofertą każdy Wykonawca z osobna musi złożyć oświadczenia i dokumenty wymienio-
ne w rozdz. V w pkt 1 – 2, pozostałe dokumenty mogą być składane wspólnie. 

6. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upo-
ważnionego przedstawiciela – pełnomocnika. 

7. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań. 

8. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed   zawar-
ciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może zażądać przedłożenia 
umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została 
zawarta umowa nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 

 
 
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie Formularza Cenowego stanowiącego załącznik 
numer 3 do SIWZ obejmującego całość przedmiotu zamówienia. Pozycje dla których nie zo-
staną wstawione przez Wykonawcę stawki jednostkowe, nie zostaną uwzględnione przy obli-
czaniu składki do zapłaty i uważać się będzie, że zostały one ujęte w innych stawkach. 

2. Cenę oferty należy określić w wysokości brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
w PLN, dla wskazanej w formularzu cenowym jednostki miary (stawki / składki za dwuletni 
okres ubezpieczenia), oddzielnie dla wskazanych części zamówienia. 

3. Ceną oferty jest cena podana na druku oferty. 

4. Dla ryzyka udziału w regatach należy podać stawki roczne oraz cenę za jeden dzień ochrony 
ubezpieczeniowej dla wszystkich jednostek pływających oddzielnie dla wskazanych części za-
mówienia. 

5. Wartość brutto poszczególnych pozycji oblicza się dodając do wartości netto wartość podatku 
VAT. 

6. Sumę wartości brutto z formularza cenowego, należy przenieść do formularza oferty - 
załącznik numer 1 do SIWZ.  

7. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową i termi-
nową realizacją zamówienia.  

8. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.  

9. Ceny zaoferowane w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą oraz trwania umowy 
i będą wiążące dla stron umowy. 

 
 
VIII. Termin wykonania zamówienia  

Usługi będą realizowane od dnia 30.04.2007 roku do dnia 29.04.2009 roku. 
 
 
IX. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści za-

wieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą na warunkach określonych w załączonym wzorze 
umowy – załącznik  numer 4 do  SIWZ.  

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 
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X. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 
11/12, 80-952 Gdańsk, Budynek Portierni Głównej (przy bramie głównej), Sekretariat Działu 
Ochrony Mienia, pok. 1. 

2. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. 

3. Termin składania ofert upływa w dniu  17.04.2007r. o godz.  1030 

4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 3 zostaną 
zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2007r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego: Politech-
nika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk, Gmach Główny, sala Kolegialna, pok. 
nr 272. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy Wykonawców, ich adresy, ceny ofertowe 
oraz pozostałe informacje określone w 86 ust. 4 ustawy pzp. W przypadku, gdy Wykonawca 
nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu powyższe infor-
macje. 

 
 
XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz 

osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: 
• w sprawach proceduralnych Ewa Walaszczyk, tel. (058) 347-15-38  w dniach od ponie-

działku do piątku w godzinach od 800 do 1400,  
• w sprawach merytorycznych Jerzy Kurowski tel. (058) 347-23-38  w dniach od ponie-

działku do piątku w godzinach od 800 do 1400.  

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pi-
semnie na adres: 

Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk 
lub faxem  na nr (058) 347-14-15. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba  o wyja-
śnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania 
ofert. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej, na której udo-
stępniona jest SIWZ . 

6. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postę-
powaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ nie-
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zbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.  

8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wy-
konawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na 
której udostępniono SIWZ.  

 
 

XII. Termin związania ofertą 

Wykonawca składający ofertę będzie nią związany przez 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 
 
 
XIII. Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryte-
rium: 

cena oferty  -  100%. 
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca wymogi SIWZ 

oraz ustawy pzp.  

3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o zamówienie publiczne, którego oferta nie zostanie odrzucona z postępowania oraz zapropo-
nuje najkorzystniejszą ofertę. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zama-
wiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym we-
wnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. 

5. W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej oferty z taką samą ceną, Zamawiający we-
zwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawia-
jącego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali 
się o udzielenie zamówienia.  

 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówie-
nia publicznego 

1. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłanym do Wykonawcy, którego oferta 
zostanie wybrana Zamawiający poda informacje dotyczące podpisania umowy. 

2. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. 

 
 

XV. Środki ochrony prawnej 
Wykonawcom ubiegającym się o zamówienie publiczne przysługują środki ochrony prawnej 
określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem art. 4a ustawy, je-
żeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 
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Zasady udostępniania dokumentów 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do protokołu oraz ofert w trakcie prowa-
dzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu 
(jawne po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz sta-
nowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowa-
nia. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

2.  Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
• Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

przez Wykonawcę. 
• Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów. 
• Zamawiający wyznaczy członków komisji, w których obecności udostępnione zostaną 

dokumenty. 
• Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, w czasie 

godzin jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 15 00. 
 

  
XVI. Załączniki 

• załącznik numer 1  formularz oferty 

• załącznik numer 2 oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu  (art. 22 ust. 1 pzp) 

• załącznik numer 3  formularz cenowy 

• załącznik numer 4  wzór umowy 

• załącznik numer 5 wykaz jachtów 

• załącznik numer 6 wykaz sprzętu wodnego 



 
 
 

 
 
Załącznik nr 1. – OFERTA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenie jednostek pływających i odpowiedzialności 

cywilnej armatora Politechniki Gdańskiej na lata 2007 - 2009 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
O F E R T A 
 
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie jednostek 
pływających i odpowiedzialności cywilnej armatora Politechniki Gdańskiej na lata 2007 – 
2009 my niżej podpisani: 
………………………………………………………………………………………………… 

działający w imieniu i na rzecz 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 
 
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w pkt I siwz za cenę: 

cena kwota cyfrowo w zł kwota słownie w złotych 

netto   

podatek VAT   

brutto   

      zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część oferty 

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie 30.04.2007 – 29.04.2009 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
nie wnosimy zastrzeżeń do jej treści i uznajemy się za związanych wszystkimi 
określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi 
załącznik do specyfikacji. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli 
przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować 
wymienione części zamówienia: 

  a) ……………………………………………………………………………..  

  b) ……………………………………………………………………………..  

  c) ……………………………………………………………………………..  

7. Akceptujemy warunki płatności określone w siwz, a w szczególności w pkt II. 

 
 
 
 
…………, dnia …………………………….            ..............................................................................    

                (podpis i pieczątka wykonawcy) 



 
 
 

 
Załącznik nr 2. – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenie jednostek pływających i odpowiedzialności cywilnej armatora 
Politechniki Gdańskiej na lata 2007 - 2009 

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
 
OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
(art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych) 
 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie jednostek pływających i 
odpowiedzialności cywilnej armatora Politechniki Gdańskiej na lata 2007 – 2009 
oświadczamy, że: 
 

1. posiadamy   uprawnienia  niezbędne do wykonania działalności lub czynności 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
 
…………, dnia …………………………….            ..............................................................................    
                (podpis i pieczątka wykonawcy) 
 
 
 



załącznik nr 3 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
FORMULARZ CENOWY 
 
 

zakres ubezpieczenia wysokość składki w złotych 
 

JACHTY ŻAGLOWE I ŁODZIE MOTOROWE 
casco  

odpowiedzialność cywilna armatora  

ryzyko udziału w regatach  

NNW załóg  

 

SPRZĘT WODNY 
casco  

odpowiedzialność cywilna armatora  

ryzyko udziału w regatach  

NNW załóg  

 

  
R A Z E M składka ostateczna - przepisać do formularza 

„oferty” 
 
 

w załączeniu, celem wypełnienia, kalkulatory obliczenia składek na lata 2007 – 2009: 

• jachty:   tabela ryzyk: casco, OC, NNW 

• sprzęt pływający:  tabela ryzyk: casco, OC, NNW 
 
 
 
 
 
…………, dnia …………………………….            ..............................................................................    
                (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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kalkulator taryf i składek dla ubezpieczeń jachtów żaglowych i lodzi motorowych 

  
udział w regatach składka za okres 2 lat 

l.p. nazwa typ wartość jednostki stawka 
roczna w % 

składka za 
dzień ryzyko CASCO ryzyko OC ryzyko NNW 

         
1 MUFINKA OMEGA            23 790,00 zł          
2   OMEGA              7 000,00 zł          
3   OMEGA              9 000,00 zł          
4 DELTA MICROPOLO            31 345,97 zł          
5 GAMA MICROPOLO            31 345,97 zł          
6 JACEK II NEFRYT            15 000,00 zł          
7 PLACEK NEFRYT            15 000,00 zł          
8 JARZĄB PX            
9 MEWA OMEGA            

10 WRONA OMEGA            
11 KRASKA OMEGA            
12 OSTRÓDA OMEGA            
13 PYŁEK xx CADET            
14 BOBO xx CADET            
15 ŁYSKA ZEFIR            
16 ALBATROS ZEFIR            
17 PELIKAN FINN            
18 KORMORAN FINN            
19 PERKOZ ORION            
20 RAJA RAJA            
21 KAPITAN ŻELIWO VENTURO            
22 WEKTOR RYBITWA 8 000,00 zł      
23 KONRAD MOTOROWY 25 000,00 zł      
24 BADACZ KATAMARAN 19 000,00 zł      
25 PROFESOR CONRAD 900M 25 000,00 zł      
26 ADIUNKT KATAMARAN 10 000,00 zł      

         
 R A Z E M           

 powyższe wartości proszę przepisać w odpowiednie kolumny formularza cenowego: 



 
 

 
 

 
 
kalkulator taryf i składek dla ubezpieczeń sprzętu wodnego 
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udział w regatach składka za okres 2 lat 
l.p. nazwa typ wartość jednostki

stawka 
roczna w % 

składka za 
dzień ryzyko CASCO ryzyko OC ryzyko NNW 

1 Łódź YUMA                2 568,10 zł          
2 Łódź wioślarska ósemka              1 500,00 zł          
3 Łódź wioślarska 8+Italia S            70 000,00 zł          
4 WIERCIPIĘTA BĄCZEK            
5 BĄCZEK BĄCZEK            
6 R RATOWNIK            
7 ROWER WODNY              
8 ROWER WODNY              
9 ROWER WODNY 360B            
10 ROWER WODNY 420            
11 KAJAK LPS            
12 KAJAK LPS            
13 KAJAK LPS            
14 KAJAK LPS            
15 KAJAK LPS            
16 KAJAK LPS            
17 KAJAK LPS            
18 KAJAK LPS            
19 KAJAK LPS            
20 KAJAK LPS            
21 KAJAK PLASTIKOWY            
22 KAJAK PLASTIKOWY            
23 KAJAK PLASTIKOWY            
24 KAJAK PLASTIKOWY            
25 KAJAK DWUOSOBOWY            

 
 
 



26 KAJAK DWUOSOBOWY            
27 KAJAK DWUOSOBOWY            
28 KAJAK DWUOSOBOWY            
29 KAJAK DWUOSOBOWY            
30 KANADYJKA 3-OSOBOWA                 988,20 zł          
31 KAJAK                   305,00 zł          
32 KAJAK                   305,00 zł          
33 KAJAK                   305,00 zł          
34 KAJAK                   500,00 zł          
35 KAJAK                1 500,00 zł          
         
 R A Z E M           

 powyższe wartości proszę przepisać w odpowiednie kolumny formularza cenowego: 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 4 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
WZÓR UMOWY 
ubezpieczenia jednostek pływających i odpowiedzialności cywilnej armatora Politechniki 

Gdańskiej na lata 2007 – 2009. 
________________________________________________________________________ 
 
 
Umowa Nr ................................................................. 
 
W dniu  ................................................... w Gdańsku, pomiędzy : 

• Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12,  
zwaną dalej ”Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

 
a  

 

• ............................................................................................................... 
Numer REGON …………………. 
Numer NIP ……………………… 
Numer wpisu do KRS ……………………… 
zwanym dalej ”Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................., 

 
została  zawarta  umowa o następującej treści: 
 
 
§ 1. 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia jednostki pływające 

określone w załącznikach numer 5. i 6. do siwz na okres od 30 kwietnia 2006 roku do 29 

kwietnia 2009 roku, na warunkach określonych w formularzu cenowym oraz ofercie. 

 
§ 2. 

1. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi: 

cena kwota cyfrowo w zł kwota słownie w złotych 

netto   

podatek VAT   

brutto   
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Powyższe wynagrodzenie nie uwzględnia zaproponowanej ceny za dzień udziału w 

regatach. Wynagrodzenie to realizowane będzie zgodnie z pkt. 3.  

2. W przypadku ubezpieczenia nowo zakupionych lub zgłoszonych po raz pierwszy do 

ubezpieczenia jednostek pływających po dniu 30.04.2007 roku składka rozliczana 

będzie według zaproponowanych przez Wykonawcę stawek wynikowych (po 

uwzględnieniu ewentualnych obniżek) jak dla pozostałych jachtów uwzględniając 

rzeczywisty okres ubezpieczenia oraz opłacana systemem pro rata temporis (za 

dzień ochrony). 

3. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia jednostek pływających na czas udziału 

w regatach składka opłacana będzie zgodnie z przedstawionymi w formularzu 

cenowym stawkami i składkami za dzień ochrony ubezpieczeniowej. 

 
§ 3. 

1. Zamawiający przekazywać będzie wynagrodzenie (kwotę brutto) za przedmiot 

umowy na rachunek bankowy Wykonawcy w banku .........................................., 

numer konta ........................................................................................................,      

w ratach, w następującej wysokości: 

rata data płatności 
I 15-05-2007 
II 15-05-2008 

 
2. W przypadku ubezpieczenia nowo zakupionych lub zgłoszonych po raz pierwszy do 

ubezpieczenia jednostek pływających po dniu 30.04.2007 roku składka opłacana 

będzie jednorazowo, w ciągu na 14 dni po dacie otrzymania wniosku - wykazu 

przez Wykonawcę. 

3. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia jednostek pływających na czas udziału 

w regatach składka opłacana będzie w systemach miesięcznych do 5-go dnia za 

poprzedni miesiąc. Zamawiający opłacać będzie składkę na podstawie rachunku – 

polisy  przekazanego przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

 
§ 4. 
Do kontaktów z Wykonawcą w trakcie trwania umowy Zamawiający wyznacza: 

a) mgr inż. Jerzego Kurowskiego - Kierownika Działu Ochrony Mienia 
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b) brokera ubezpieczeniowego Willis Polska S.A. reprezentowanego przez Dyrektora 

Oddziału Morskiego Pana Zdzisława Ślęk. 

 
§ 5. 
Postanowienia i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w 

szczególności zawarte w pkt. I  potwierdzone przez Wykonawcę w formularzu cenowym i 

złożonej ofercie mają pierwszeństwo nad załączonymi do oferty ogólnymi warunkami 

umów (OWU). 

 
§ 6. 
Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany umowy lub odstąpienie od niej na warunkach 

podanych w art. 144 i 145 ustawy. 

 
§ 7. 

1. Wykonawca  jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w 

zawarciu ubezpieczenia na warunkach określonych w złożonej przez Wykonawcę 

ofercie w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczonej 

od dnia 30.04.2007 roku. 

2. W przypadku nie zawarcia ubezpieczenia z winy Wykonawcy na warunkach 

określonych w złożonej przez Wykonawcę ofercie w terminie do dnia 30.04.2007 roku, 

Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do 

wykonania umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia z wyłączeniem okoliczności 

określonych w art. 145 ustawy. 

 
§ 8. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych 

postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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3. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do Sądu właściwego dla 

Zamawiającego według prawa polskiego. 

 
 
§ 9. 
Niniejsza Umowa zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

 
§ 10. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 
 
 
W Y K O N A W C A      Z A M A W I A J Ą C Y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 5  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

WYKAZ JACHTÓW I ŁODZI MOTOROWYCH

l.p. nazwa typ długość * 
szerokość

ilość 
miejsc

pow. 
żagla w 

m2
nr rej. rok prod. wyposażenie dodatkowe

rodzaj ubezpieczenia
wartość 

jednostki
OC NNW CASCO

1 MUFINKA OMEGA 6,16*1,75 2 16 POL-106 2006 TAK TAK TAK 23 790,00 zł     

2 OMEGA 6,16*1,75 4 16 VDW-02 2000 TAK TAK TAK 7 000,00 zł       

3 OMEGA 6,16*1,75 4 16 GDB-111 2001 TAK TAK TAK 9 000,00 zł       

4 DELTA MICROPOLO 6,5*2,2 5 16 GDA - 9 2005 TAK TAK TAK 31 345,97 zł     

5 GAMA MICROPOLO 6,5*2,2 5 16 GDA - 8 2005 TAK TAK TAK 31 345,97 zł     

6 JACEK II NEFRYT 6,38*2,5 6 19,3 POL-489 1975 TAK TAK TAK 15 000,00 zł     

7 PLACEK NEFRYT 6,38*2,5 5 19,3 POL-490 1975 TAK TAK TAK 15 000,00 zł     

8 JARZĄB PX 4,5*1,66 3 10 GDA-65 1999 TAK TAK 4 000,00 zł       

9 MEWA OMEGA 6,2*1,85 6 15 GDA-68 1989 TAK TAK 2 500,00 zł       

10 WRONA OMEGA 6,2*1,85 6 15 GDA-69 1989 TAK TAK 2 500,00 zł       

11 KRASKA OMEGA 6,2*1,8 6 15 GDA-67 1978 TAK TAK 1 000,00 zł       

12 OSTRÓDA OMEGA 6,2*1,85 4 15 GDA-66 1999 TAK TAK 6 000,00 zł       

13 PYŁEK xx CADET 3,2*1,14 2 6 GDA-79 1991 TAK TAK 1 200,00 zł       

14 BOBO xx CADET 3,2*1,14 2 6 GDA-72 1970 TAK TAK 900,00 zł          

15 ŁYSKA ZEFIR 5,75*2,05 5 15 GDA-78 1982 TAK TAK 2 000,00 zł       

16 ALBATROS ZEFIR 5,75*2,02 5 15 GDA-77 1982 TAK TAK 2 000,00 zł       

17 PELIKAN FINN 4,5*1,55 2 10 GDA-70 1999 TAK TAK 8 000,00 zł       

18 KORMORAN FINN 4,55*1,55 2 10 GDA-71 1978 TAK TAK 5 000,00 zł       

19 PERKOZ ORION 5,85*2,02 5 15 GDA-73 1978 TAK TAK 3 500,00 zł       

20 RAJA RAJA 5,85*2,02 5 15 GDA-74 1978 TAK TAK 2 700,00 zł       

21 KAPITAN ŻELIWO VENTURO 9,9*3,5 6 40 POL PZ-2114 1993 silnik 11,4 kW TAK TAK 42 500,00 zł     

22 WEKTOR RYBITWA 4,5*1,7 4 GDA - 5 1982 silnik przyczepny - 40 KM TAK TAK TAK 8 000,00 zł       
23 KONRAD MOTOROWY 10,5*3 12 Gd-I-245 1982 silnik - 95 KM TAK TAK TAK 25 000,00 zł     
24 BADACZ KATAMARAN 11*5,5 8 1972 silnik - 220 KM TAK TAK TAK 19 000,00 zł     
25 PROFESOR CONRAD 900M 9,1*3 10 GD-01004 1987 sprz. rat.; silnik 70 KW TAK TAK TAK 25 000,00 zł     
26 ADIUNKT KATAMARAN 8,5*5 12 GD-03004 1989 sprz. rat., bez napędu TAK TAK TAK 10 000,00 zł     



ZAŁĄCZNIK NUMER 6  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

WYKAZ SPRZĘTU WODNEGO

l.p. nazwa typ długość * 
szerokość

ilość 
miejsc nr rej. rok prod. wyposażenie 

dodatkowe
rodzaj ubezpieczenia wartość 

jednostkiOC NNW CASCO
1 Łódź YUMA 3,2*1,32 2 2006 2 wiosła TAK TAK TAK 2 568,10 zł        
2 Łódź wioślarska ósemka 16,5*0,68 8 AZS-107 1974 TAK TAK TAK 1 500,00 zł        
3 Łódź wioślarska 8+Italia S 16,5*0,65 8 9968WT 2003 8 * wiosło długie TAK TAK TAK 70 000,00 zł      
4 WIERCIPIĘTA BĄCZEK 3,03*1,47 4 GDA-63 1999 TAK TAK 700,00 zł           
5 BĄCZEK BĄCZEK 3,22*1,28 4 GDA-62 1999 TAK TAK 1 200,00 zł        
6 R RATOWNIK 3,8*1,56 5 GDA-64 1999 TAK TAK 2 400,00 zł        
7 ROWER WODNY 4,05*1,64 4 1 2001 TAK TAK 4 000,00 zł        
8 ROWER WODNY 4,05*1,58 2 2 2001 TAK TAK 4 000,00 zł        
9 ROWER WODNY 360B 4,05*1,58 2 3 2006 TAK TAK 5 000,00 zł        

10 ROWER WODNY 420 4,05*1,64 4 4 2006 TAK TAK 5 000,00 zł        
11 KAJAK LPS 5,05*0,84 2 1 TAK TAK 400,00 zł           
12 KAJAK LPS 5,05*0,84 2 2 TAK TAK 400,00 zł           
13 KAJAK LPS 5,05*0,84 2 3 TAK TAK 400,00 zł           
14 KAJAK LPS 5,05*,08 2 4 TAK TAK 400,00 zł           
15 KAJAK LPS 5,05*0,84 2 5 TAK TAK 400,00 zł           
16 KAJAK LPS 5,05*0,84 2 6 TAK TAK 400,00 zł           
17 KAJAK LPS 5,05*0,84 2 7 TAK TAK 400,00 zł           
18 KAJAK LPS 5,05*0,84 2 8 TAK TAK 400,00 zł           
19 KAJAK LPS 5,05*0,84 2 9 TAK TAK 400,00 zł           
20 KAJAK LPS 5,05*0,84 2 10 TAK TAK 400,00 zł           
21 KAJAK PLASTIKOWY 5,05*0,84 2 11 TAK TAK 400,00 zł           
22 KAJAK PLASTIKOWY 5,05*0,84 2 12 TAK TAK 400,00 zł           
23 KAJAK PLASTIKOWY 5,05*0,84 2 13 TAK TAK 400,00 zł           
24 KAJAK PLASTIKOWY 5,05*0,84 2 14 TAK TAK 400,00 zł           
25 KAJAK DWUOSOBOWY 5,1*0,75 2 15 2000 TAK TAK 500,00 zł           
26 KAJAK DWUOSOBOWY 5,1*0,75 2 16 2000 TAK TAK 500,00 zł           
27 KAJAK DWUOSOBOWY 5,1*0,75 2 17 2000 TAK TAK 500,00 zł           
28 KAJAK DWUOSOBOWY 5,1*0,75 2 18 2000 TAK TAK 500,00 zł           
29 KAJAK DWUOSOBOWY 5,1*0,75 2 19 2000 TAK TAK 500,00 zł           
30 KANADYJKA 3-OSOBOWA 4,5*0,9 3 1999 TAK TAK TAK 988,20 zł           
31 KAJAK 4,5*0,9 2 1999 TAK TAK TAK 305,00 zł           
32 KAJAK 4,5*0,9 2 1999 TAK TAK TAK 305,00 zł           
33 KAJAK 4,5*0,9 2 1999 TAK TAK TAK 305,00 zł           
34 KAJAK 4,5*,09 2 2002 TAK TAK TAK 500,00 zł           
35 KAJAK 4,5*09 2 2002 TAK TAK TAK 1 500,00 zł        
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