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   ZATWIERDZAM       Nr postępowania: ZP /292/054/U/09 
 
dnia .................... 2009 r. 
 
 
............................................................ 
/ podpis kierownika zamawiającego / 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ 

 
na ubezpieczenie jednostek pływających Politechniki Gdańskiej 

 
 
dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r, Nr 164, poz. 1163  z 
późn. zm.) 

 
 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
poniżej 206.000 euro 

 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
ul. G. NARUTOWICZA 11/12 
80-233 GDAŃSK 
TEL (O-58) 347-17-44 
FAX (O-58) 341-78-45 
 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Słownik zamówień CPV 
a) Przedmiot główny: 

66.00.00.00-0 
b) Przedmioty dodatkowe 

66.51.21.00-3 
66.51.50.00-3 
66.51.63.00-3 

 
2. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w okresie od 

30.04.2009 r. do dnia 31.03.2011 r., z tym, że Wykonawca będzie mógł realizować ochronę 
ubezpieczeniową wystawiając umowy (polisy – certyfikaty) na roczne lub dwuletni okres 
ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku polis rocznych ich treść nie może odbiegać od treści 
podpisanej umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 
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3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na wybrane ryzyka (grupy ryzyk) 
ubezpieczeniowe. 

4. Ubezpieczenie będzie w całości obsługiwane przez brokerów ubezpieczeniowych 
reprezentujących firmę „IND Partnerzy” s.c. ramach brokerskiego serwisu ubezpieczeniowego. 

5. W skład dokumentacji technicznej udostępnionej Wykonawcom w ramach niniejszej 
specyfikacji wchodzą wykazy jednostek pływających: 

 wykaz jachtów i łodzi motorowych  (załącznik nr 1), 
 wykaz sprzętu wodnego    (załącznik nr 2). 

 

6. Ubezpieczenie casco (CASCO) jednostek pływających. 

1) Przedmiot ubezpieczenia 
a) jachty turystyczne (kadłuby z omasztowaniem, otaklowaniem i ożaglowaniem) oraz 

łodzie motorowe wraz z wyposażeniem i osprzętem, 

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

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

 

2) Warunki minimalne dla ubezpieczenia ryzyka CASCO wymagane do przyjęcia przez 
Wykonawcę:  
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 otaklowania lub roztaklowania jachtu oraz 
załadowywania lub wyładowywania wyposażenia i osprzętu, 

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

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

pływających (kolizja bez kontaktu), 
 dewastacji przez osoby spoza jednostki pływającej podczas postoju jednostki 

pływającej w miejscu strzeżonym lub przechowywania w należycie 
zabezpieczonym miejscu, 

 następstw wad ukrytych lecz bez kosztów wymiany lub zastąpienia wadliwych 
części, 

 błędów nautycznych lub błędów w obsłudze urządzeń na jednostce, 
 uszkodzeń 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 
udokumentowane wydatki, rozsądnie poniesione przez Zamawiającego w celu 
zapobieżeniu szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmiarów, do wysokości nie 
przekraczającej 25% sumy ubezpieczenia, zaś bez tego limitu, jeżeli akcja ratownicza 
dotyczyła bezpośredniego 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: 
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 ognia (pożaru), uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu i sztormu, powodzi, 
deszczu nawalnego, lawiny, zapadania i usuwania się ziemi, upadku statku 
powietrznego 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 
zabezpieczenia przed kradzieżą w czasie eksploatacji jak i wyłączenia z eksploatacji. 

i) W umowie casco (także w dodatkowym ryzyku regat) przy wypłacie odszkodowania nie 
będą miały zastosowania franszyzy integralne, udziały własne i franszyzy redukcyjne 
tak w szkodach częściowych, jak  i w szkodach całkowitych (rzeczywistych i 
konstruktywnych). 

j) Umowa casco uwzględniać będzie ryzyko związane z udziałem jednostek pływających 
w regatach zdefiniowanych jako:  

• wyścig jednostek pływających, do których zgłoszone są co najmniej dwie 
jednostki i których celem jest ustalenie pierwszeństwa przebycia wytyczonej trasy 
zgodnie z określonymi przepisami, 

• uczestnictwo w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się 
ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, 

Za ryzyko związane z udziałem jednostek pływających w regatach Wykonawca 
pobierze dodatkową składkę zgodnie z zaproponowanymi stawkami rocznymi 
określonymi Formularzu Cenowym (załącznik nr 5 do SIWZ) rozliczaną systemem 
pro rata temporis, tj. za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 
Zgłoszenie udziału jednostki pływającej następować będzie najpóźniej na dzień przed 
planowanym uczestnictwem w regatach w formie faxu lub wiadomości elektronicznej 
(e-mail). W takim przypadku Zamawiający musi otrzymać od Wykonawcy zwrotne 
potwierdzenie przyjęcia jednostki do ubezpieczenia. 

k) Sumy ubezpieczenia jednostek pływających określonych w załącznikach nr 1 oraz nr 2 
zostały oparte na wycenie jednostek przeprowadzonej w roku 2004, a w przypadku 
jednostek nowo zakupionych oraz modernizowanych sumy ubezpieczenia zostały 
oparte na podstawie faktur oraz kosztorysach będących w posiadaniu Zamawiającego. 

 

7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora (OC). 

Warunki minimalne dla ubezpieczenia ryzyka OC (odpowiedzialności cywilnej) armatora – 
użytkownika jednostek pływających  wymagane do przyjęcia przez Wykonawcę:  

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

• szkód wyrządzonych innym jednostkom pływającym lub obiektom stałym i 
pływającym, 
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• szkód wyrządzonych osobom trzecim lub szkód wyrządzonych w mieniu osób 
trzecich, 

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

b) Wykonawca w ramach ubezpieczenia OC udzieli ochrony ubezpieczeniowej 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 postępowaniem 
sądowym w celu uwolnienia się od odpowiedzialności przez armatora lub ograniczenia 
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 200.000 zł (dwieście 
tysięcy złotych)  - wykazy jednostek pływających zostały określone w załączniku nr 1 
oraz w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

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

 

8. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

a) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby, które w rejsie stanowią załogę jednostek 
pływających (jachtu, łodzi motorowej lub osoby użytkujące sprzęt wodny) w liczbie 
zgodnej z zapisem na polisie – liczbę ubezpieczonych osób zawierają wykazy jednostek 
pływających określone w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 do niniejszej 
specyfikacji. 

b) Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierownika oraz 
członków załogi jednostek pływających, zaistniałych w czasie rejsu lub w czasie 
pływania. 

c) W ramach ubezpieczenia NNW  Wykonawca wypłaci: 
 w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego stwierdzonego przed 

upływem dwóch lat od zaistnienia nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w 
wysokości kwoty stanowiącej taki procent sumy ubezpieczenia określonej w polisie, 
w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, 

 w przypadku śmierci ubezpieczonego - jednorazowe świadczenie w wysokości 
100% sumy ubezpieczenia. 

d) Suma ubezpieczenia NNW wynosi 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). 
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9. Zakres terytorialny umowy (strefy pływania). 

Zakres terytorialny obejmuje jednostki pływające w czasie żeglugi po morskich wodach 
przybrzeżnych, wewnętrznych i wodach śródlądowych RP (Rzeczpospolitej Polskiej), oraz w 
okresie wyłączenia z eksploatacji (zimowania, remonty), gdy jednostki znajdują się na 
obszarze RP, jak również podczas transportu lądowego na obszarze RP. 

10. Informacje dodatkowe 

a) Zakres ryzyk przedstawiony przez Wykonawcę nie może być węższy od zakresu 
określonego w pkt. od 6. do 9. 

b) Okres ubezpieczenia każdej jednostki pływającej w trakcie terminu realizacji zamówienia 
został określony w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

c) Zmiana okresu ubezpieczenia – Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu 
ubezpieczenia jednostek pływających w trakcie terminu realizacji zamówienia. Okres ten 
może zostać skrócony lub wydłużony. Zamawiający szacuje, że okres ubezpieczenia 
niektórych jednostek pływających może ulec wydłużeniu do pełnego terminu realizacji 
zamówienia. W takim przypadku Wykonawca dokona rozliczenia składki systemem pro 
rata proporcjonalnie do okresu skrócenia lub wydłużenia okresu ubezpieczenia.  

d) Zmiana wartości (sum ubezpieczenia) jednostek pływających – Zamawiający zastrzega 
możliwość zmiany wartości ubezpieczanych jednostek w trakcie terminu realizacji 
zamówienia. Zamawiający szacuje, że może nastąpić zwiększenie wartości (sum 
ubezpieczenia) jednostek pływających w trakcie terminu realizacji zamówienia 
maksymalnie o kwotę 100.000 zł. W takim przypadku Wykonawca dokona rozliczenia 
składki systemem pro rata proporcjonalnie do okresu zmiany oraz wartości (sumy 
ubezpieczenia). 

e) Zwiększenie ilości jednostek pływających – Zamawiający zastrzega możliwość 
zwiększenia ilości ubezpieczonych jednostek pływających, np. o zakup nowych 
jednostek. Zamawiający szacuje, że wartość nowozakupionych jednostek w trakcie 
terminu realizacji zamówienia wyniesie 100.000 zł. Ubezpieczenie nowych jednostek 
pływających realizowane będzie za składkę, zgodną z zaproponowanymi stawkami 
rocznymi określonymi w Formularzu Cenowym (załącznik nr 5 do SIWZ) naliczaną 
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia systemem pro rata temporis. Zamawiający 
zastrzega prawo niezrealizowania lub niepełnego zrealizowania zakupu nowych 
jednostek. 

f) Zakres zaproponowanych warunków może być szerszy od wymaganego przez 
Zamawiającego, jednakże z punktu przyjętych kryteriów oceny elementy te nie będą 
brane pod uwagę przy ocenie oferty. 

g) Uczestnictwo jednostek pływających w regatach – Zamawiający szacuje, że w okresie 
realizacji zamówienia jego jednostki pływające będą brały udział przez okres 120 dni w 
regatach. Zamawiający zastrzega prawo niepełnego zrealizowania wartości 
szacunkowej liczby dni udziału jednostek pływających w regatach lub przekroczenia tej 
wartości. 
W wykonaniu umowy ubezpieczenia jednostek pływających biorących udział w regatach 
stosowane będą składki dodatkowe  zgodne z zaproponowanymi stawkami rocznymi 
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określonymi Formularzu Cenowym (załącznik nr 5 do SIWZ) rozliczane systemem pro 
rata temporis, tj. za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 

h) Realizacja przedmiotu zamówienia – Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia. 

i) Szkodowość jachtów i łodzi motorowych - dotychczasowa szkodowość kształtowała się 
następująco: 

 w roku 2004 zgłoszono dwie szkody z ryzyka casco w STU ERGO HESTIA SA - 
złamanie masztu + uszkodzenie jachtu, które zakończyły się ugodą i wypłatą 
odszkodowania w wysokości 3.890,00 zł, 

 w okresie kwiecień 2005 roku - kwiecień 2007 roku nie zgłoszono (ubezpieczyciel - 
PZU S.A.) żadnej szkody z ryzyka casco oraz nie wpłynęło żadne roszczenie z 
ryzyka OC, 

 w okresie kwiecień 2007 roku – marzec 2009 roku zgłoszono 2 szkody z ryzyka 
casco z łączną sumą wypłat odszkodowania w wysokości 5.460,00 zł. 

j) Szkodowość sprzętu wodnego - dotychczasowa szkodowość kształtowała się 
następująco: 

 do 2004 roku  sprzęt wodny nie był ubezpieczany, 
 w okresie kwiecień 2005 roku - kwiecień 2007 roku nie zgłoszono (ubezpieczyciel - 

PZU S.A.) żadnej szkody z ryzyka casco oraz nie wpłynęło żadne roszczenie z 
ryzyka OC, 

 w okresie kwiecień 2007 roku – kwiecień 2009 roku nie zgłoszono (ubezpieczyciel - 
PZU S.A.) żadnej szkody z ryzyka casco oraz nie wpłynęło żadne roszczenie z 
ryzyka OC. 

 

11. Wymagania dotyczące płatności składki ubezpieczeniowej. 

a) składka za wszystkie ubezpieczone ryzyka określone w pkt. od 6. do 9. (bez ryzyka 
udziału jednostek pływających w regatach) płatna będzie w dwóch, równych ratach, w 
następujący sposób: 

Rata data płatności 
I 15-05-2009 
II 15-05-2010 

 

b) objęcie ochroną ubezpieczeniową ryzyka udziału jednostek pływających w regatach 
ubezpieczane będzie za dodatkową składkę, zgodnie z zaproponowanymi stawkami 
rocznymi określonymi w Formularzu Cenowym (załącznik nr 5 do SIWZ) rozliczaną 
systemem pro rata temporis, tj. za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, 

c) w przypadku zmiany okresu ubezpieczenia jednostek pływających w trakcie terminu 
realizacji zamówienia Wykonawca dokona rozliczenia składki systemem pro rata 
temporis proporcjonalnie do okresu skrócenia lub wydłużenia okresu ubezpieczenia, 
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d) w przypadku zmiany wartości ubezpieczanych jednostek w trakcie terminu realizacji 
zamówienia Wykonawca dokona rozliczenia składki systemem pro rata temporis 
proporcjonalnie do okresu zmiany oraz wartości (sumy ubezpieczenia), 

e) w przypadku zwiększenia ilości ubezpieczonych jednostek pływających, np. o zakup 
nowych jednostek Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej za składkę, zgodną z 
zaproponowanymi stawkami rocznymi określonymi w Formularzu Cenowym (załącznik 
nr 5 do SIWZ) naliczaną proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia systemem pro rata 
temporis, 

f) w przypadkach opisanych w ppkt b) – e) płatność zostanie dokonana w ciągu 7 dni od 
daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu 
określającego wysokość składki. 

 

 
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Od dnia 30.04.2009 roku do dnia 31.03.2011 roku. 
 
 
 
IV. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
• Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 

na grupy ubezpieczeń objętych zakresem niniejszego postępowania, 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie polegające 
na: 
• wykonaniu lub wykonywaniu  w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednej umowy ubezpieczenia 
minimum 40 jednostek pływających z podaniem wartości, przedmiotu ubezpieczenia, 
daty wykonania i odbiorcy usługi, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają powyższe warunki na podstawie złożonych 
przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. 
Niespełnienie chociażby jednego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 
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V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ OFERTY  

A. potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych, w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (załącznik nr 3). Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę. 

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: 

a) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej z określeniem zakresu 
prowadzonej działalności. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w rozdz. V A. pkt. 2 składa dokument lub 
dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy. 

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 

a) wykazu wykonanej lub wykonywanej  w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednej umowy 
ubezpieczenia minimum 40 jednostek pływających z podaniem wartości, przedmiotu 
ubezpieczenia, daty wykonania i odbiorcy usługi, (załącznik nr 8) oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 

 
B. Pozostałe dokumenty 

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów załączonych do oferty (wzór pełnomocnictwa – załącznik nr 7). 

2. Ogólne warunki ubezpieczeń wszystkich ryzyk, na które Wykonawca składa ofertę. 
3. W przypadku składania oferty wspólnej (np. konsorcjum) Wykonawcy muszą ustanawiać 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
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Dodatkowe informacje: 
• Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone w 

formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i  
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

• Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń. 

• Oferta oraz złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert, nie podlegają zwrotowi. 

• Dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone do oferty nie będą brane pod 
uwagę podczas oceny ofert. 

 
 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 
2. Za to kryterium Wykonawca otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikającą z poniżej określonych wzorów dokonywania oceny. 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 100, z tego : 
cena (C) od 0 do 100 pkt 
Sposób dokonywania oceny według wzoru: 

 X =  C najniższa spośród ocenianych ofert / C ocenianej oferty x 100 pkt 
gdzie X – oznacza ilość punktów, 
 
Najkorzystniejszą zostanie oferta z najwyższą sumą punków, czyli oferta z najniższą ceną. 
 

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

4. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian treści 
oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
Poprzez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania 
matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

 
 
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza cenowego (załącznik nr 5) uwzględniając 
wszystkie elementy ujęte w rozdziale dotyczącym określenia przedmiotu zamówienia. Pozycje 
dla których nie zostaną wstawione przez Wykonawcę stawki jednostkowe, nie zostaną 
uwzględnione przy obliczaniu składki do zapłaty i uważać się będzie, że zostały one ujęte w 
innych stawkach. 
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2. Cenę oferty należy określić w wysokości brutto, zaokrągloną do pełnych złotych (PLN), dla 
wskazanej w formularzu cenowym jednostki miary (stawki / składki za wskazany okres 
ubezpieczenia). 

3. Ceną oferty jest cena brutto obejmująca całość przedmiotu zamówienia. Ceną oferty jest cena 
podana na druku „Oferta”.  

4. Ceny i stawki jednostkowe określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i 
będą wiążące dla stron umowy. 

 
 
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Na postępowanie należy złożyć: 
a) druk „Oferta” (załącznik nr 6) 
b) „Formularz Cenowy” (załącznik nr 5) 
c) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 PZP (załącznik nr 3) 
d) wykaz wykonanych usług  (załącznik nr 8)  
e) oraz wymagane od Wykonawcy dokumenty i oświadczenia określone w rozdz. V. SIWZ. 

2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi 
odpowiadać treści SIWZ. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz składania ofert wariantowych na 

wybrane ryzyka określone w SIWZ. 
5. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, 

długopisem lub nieścieralnym atramentem). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
oferty drogą elektroniczną. 

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

7. 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 

oznaczona w następujący sposób: 
Politechnika Gdańska 
Dział Ochrony Mienia 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

  „Oferta na ubezpieczenie jednostek pływających Politechniki Gdańskiej.”  
 
 
IX. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Istotne dla stron postanowienia oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy w 
sprawie zamówienia publicznego są określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4. 
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X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Dział Ochrony 
Mienia, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Sekretariat Działu Ochrony Mienia 
mieszczący się w budynku Portierni Głównej – budynek po lewej stronie przy bramie głównej 
prowadzącej na teren Politechniki Gdańskiej od strony ul. G. Narutowicza. 

2. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00. 
3. Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2009 r. o godz. 8.00. 
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt 3 zostaną 

zwrócone bez otwierania. 
 
 
XI. OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2009 r. o godz. 8.30  w siedzibie Zamawiającego: 
Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, I piętro, p. 
273 – Salka Kolegialna. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy Wykonawców ich adresy, ceny 

ofertowe oraz informacje określone w 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, na jego wniosek, Zamawiający 

prześle mu powyższe informacje. 
6. Postępowanie o zamówienie publiczne zostanie unieważnione w przypadkach określonych w 

art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1. Po wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana o 

terminie i miejscu podpisania umowy. 
2. Wystawione polisy przez Wykonawcę nie mogą mieć zapisów sprzecznych z zawartą umową. 
 
 
XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 
1. Podstawową formą porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest forma pisemna. 

Korespondencję należy kierować na adres: Politechnika Gdańska Dział Ochrony Mienia, ul. G. 
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem na kopercie „.Dział Ochrony Mienia – 
ubezpieczenie jednostek pływających Politechniki Gdańskiej” . 

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faxu:  0 58 347 13 96.  
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3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Jerzy 
Kurowski - Dział Ochrony Mienia,  tel.: 0 58 347 23 38. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

5. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej. 

 
 
XIV. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi 

Wykonawca. 
2. W celu przygotowania poprawnej oferty Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej 

SIWZ. 
3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 
4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieści na stronie internetowej. 

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

8. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

9. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty. Zmiany należy złożyć według zasad składania ofert z dopiskiem „ZMIANA” na 
zewnętrznej i wewnętrznej kopercie. 

10. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę w przypadku, gdy pisemne zawiadomienie o 
wycofaniu oferty wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 Ustawy 
Prawo zamówień Publicznych. 

 
XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ 
Rozliczenia finansowe miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 
 
 
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
Wykonawcom ubiegającym się o zamówienie publiczne przysługują środki ochrony prawnej 
określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
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zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
 
XVII. ZAŁĄCZNIKI 

 załącznik nr 1   wykaz jachtów i łodzi motorowych 
 załącznik nr 2  wykaz sprzętu wodnego 
 załącznik nr 3   oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 PZP 
 załącznik nr 4  wzór umowy  
 załącznik nr 5   formularz cenowy  
 załącznik nr 6   oferta  
 załącznik nr 7   wzór pełnomocnictwa 
 załącznik nr 8  wykaz wykonanych usług 

 
 



OC NNW Casco

1 PHOTON *** VENTURO 9,9*3,5 40 24,3 kW POL PZ-2114 1993 TAK TAK TAK 82 000,00 zł             8

2 PROFESOR ** CONRAD 900M 9,1*3 70 kW GD-01-004 1988 sprzęt ratunkowy TAK TAK TAK 25 000,00 zł             10

3 ADIUNKT ** KATAMARAN 8,5*5 GD-03-004 1989 sprzęt ratunkowy TAK TAK TAK 10 000,00 zł             12

4 MUFINKA * OMEGA Jol - mieczowa 6,16*1,75 16 POL-106 2006 TAK TAK TAK 23 800,00 zł             2

5 ALFA * OMEGA Jol - mieczowa 6,16*1,75 16 VDW-02 2000 TAK TAK TAK 7 000,00 zł              4

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

7 DELTA * MICROPOLO - mieczowy 6,5*2,2 16 GDA - 9 2005 TAK TAK TAK 31 300,00 zł             5

8 GAMA * MICROPOLO - mieczowy 6,5*2,2 16 GDA - 8 2005 TAK TAK TAK              31 300,00 zł 5

9 AMOR - wodolot * RYBITWA 4,5*1,7 40 KM GDA - 3 1982 silnik przyczepny TAK TAK TAK 3 000,00 zł              3

10 WEKTOR * RYBITWA 4,5*1,7 40 KM GDA - 5 1982 silnik przyczepny TAK TAK TAK 8 000,00 zł              4

11 MEWA * RYBITWA 4,5*1,7 40 KM GDA - 4 1982 TAK TAK TAK 3 000,00 zł              4

12 KONRAD * MOTOROWY 10,5*3 95 KM Gd-I-245 1982 TAK TAK TAK 25 000,00 zł             12

13 BADACZ * KATAMARAN 11*5,5 220 KM 1972 TAK TAK TAK 19 100,00 zł             8

14 Łódź MC 3100 * ponton R+B 5 KM 2008 TAK TAK TAK 4 900,00 zł              3

15 Łódź zasilana energią 
słoneczną * SOLAR 6,00*2,5 3kW GM 0102 2008 TAK TAK TAK 306 000,00 zł           12

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

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

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

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

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji istotnych warunków zamowienia  -  WYKAZ JACHTÓW I ŁODZI MOTOROWYCH

wartość - suma 
ubezpieczenia

pow. żagla 
m2 nr. rej. rok 

budowy
wyposażenie 
dodatkowe

rodzaj ubezpieczenia - ryzyko
załoga - 

osób
moc 

silnikalp. nazwa typ dł * szer



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

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

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

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

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

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

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

*** poprzednia nazwa KAPITAN ŻELIWO

** ubezpieczenie na okres:  30 IV 2009 - 29 IV 2010  oraz  30 IV 2010 - 31 III 2011

*  ubezpieczenie na okres:  30 IV 2009 - 31 X 2009  oraz  01 IV 2010 - 31 X 2010



OC NNW Casco

1 ŁÓDŹ PNEUMATYCZNA ** ponton 3,5*1,75 2006 TAK TAK NIE 5

2 Łódź BĄCZEK ** C-245 2*1,3 1988 TAK TAK TAK 100,00 zł                 2

3 Łódź BĄCZEK ** Norton 6 2*1,3 2000 TAK TAK TAK 1 900,00 zł              2

4 KANADYJKA ** 3-OSOBOWA 4,5*0,9 1999 TAK TAK TAK 1 000,00 zł              3

5 KAJAK ** 4,5*0,9 1999 TAK TAK TAK 300,00 zł                 2

6 KAJAK ** 4,5*0,9 1999 TAK TAK TAK 300,00 zł                 2

7 KAJAK ** 4,5*0,9 1999 TAK TAK TAK 300,00 zł                 2

8 KAJAK ** 4,5*,09 2002 TAK TAK TAK 500,00 zł                 2

9 KAJAK ** 4,5*09 2002 TAK TAK TAK 1 500,00 zł              2

10 WIERCIPIĘTA * BĄCZEK 3,03*1,47 GDA-63 1999 TAK TAK TAK 700,00 zł                 4

11 BĄCZEK * BĄCZEK 3,22*1,28 GDA-62 1999 TAK TAK TAK 1 200,00 zł              4

12 R * RATOWNIK 3,8*1,56 GDA-64 1999 TAK TAK TAK 2 400,00 zł              5

13 ROWER WODNY * 4,05*1,64 1 2001 TAK TAK TAK 4 000,00 zł              4

14 ROWER WODNY * 4,05*1,58 2 2001 TAK TAK TAK 4 000,00 zł              2

15 ROWER WODNY * 360B 4,05*1,58 3 2006 TAK TAK TAK 4 800,00 zł              2

16 ROWER WODNY * 420 4,05*1,64 4 2006 TAK TAK TAK 6 000,00 zł              4

17 KAJAK * LPS 5,05*0,84 1 TAK TAK TAK 400,00 zł                 2

18 KAJAK * LPS 5,05*0,84 2 TAK TAK TAK 400,00 zł                 2

19 KAJAK * LPS 5,05*0,84 3 TAK TAK TAK 400,00 zł                 2

20 KAJAK * LPS 5,05*,08 4 TAK TAK TAK 400,00 zł                 2

21 KAJAK * LPS 5,05*0,84 5 TAK TAK TAK 400,00 zł                 2

22 KAJAK * LPS 5,05*0,84 6 TAK TAK TAK 400,00 zł                 2

23 KAJAK * LPS 5,05*0,84 7 TAK TAK TAK 400,00 zł                 2

dł * szer nr rej. rok 
budowy

wyposażenie 
dodatkowe

rodzaj ubezpieczenia - ryzyko

ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji istotnych warunków zamowienia  -  WYKAZ SPRZĘTU WODNEGO

załoga - 
osób

wartość - suma 
ubezpieczenialp. nazwa typ



24 KAJAK * LPS 5,05*0,84 8 TAK TAK TAK 400,00 zł                 2

25 KAJAK * LPS 5,05*0,84 9 TAK TAK TAK 400,00 zł                 2

26 KAJAK * LPS 5,05*0,84 10 TAK TAK TAK 400,00 zł                 2

27 KAJAK * PLASTIKOWY 5,05*0,84 11 TAK TAK TAK 400,00 zł                 2

28 KAJAK * PLASTIKOWY 5,05*0,84 12 TAK TAK TAK 400,00 zł                 2

29 KAJAK * PLASTIKOWY 5,05*0,84 13 TAK TAK TAK 400,00 zł                 2

30 KAJAK * PLASTIKOWY 5,05*0,84 14 TAK TAK TAK 400,00 zł                 2

31 KAJAK * DWUOSOBOWY 5,1*0,75 15 2000 TAK TAK TAK 500,00 zł                 2

32 KAJAK * DWUOSOBOWY 5,1*0,75 16 2000 TAK TAK TAK 500,00 zł                 2

33 KAJAK * DWUOSOBOWY 5,1*0,75 17 2000 TAK TAK TAK 500,00 zł                 2

34 KAJAK * DWUOSOBOWY 5,1*0,75 18 2000 TAK TAK TAK 500,00 zł                 2

35 KAJAK * DWUOSOBOWY 5,1*0,75 19 2000 TAK TAK TAK 500,00 zł                 2

36 Łódź wioślarska ** ósemka 16,5*0,68 AZS-107 1974 TAK TAK TAK 1 500,00 zł              8

37 Łódź wioślarska ** 8+Italia S 16,5*0,65 9968WT 2003 8 * wiosło długie TAK TAK TAK 70 000,00 zł            8

38 ŁÓDŹ PNEUMATYCZNA ** Commando C5 4,7*1,9 2008 silnik 40 KM TAK TAK TAK 32 300,00 zł            9

39 ŁÓDŹ PNEUMATYCZNA ** Kolibri KM 300 2,8*1,45 2008 silnik 10 KM TAK TAK TAK 4 000,00 zł              3

** ubezpieczenie na okres:  30 IV 2009 - 29 IV 2010  oraz  30 IV 2010 - 31 III 2011

*  ubezpieczenie na okres:  30 IV 2009 - 31 X 2009  oraz  01 IV 2010 - 31 X 2010
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
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 majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki 
Gdańskiej oświadczamy, że: 

 
 

1. posiadamy uprawnienia niezbędne do  wykonania określonej  działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów od udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 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 Pzp. 

 
 
 

 
 
 

   .................................................................................................................    
            (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
 
wzór umowy ubezpieczenia jednostek pływających Politechniki Gdańskiej 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Umowa Nr ................................................................. 
 
 
W dniu  ................................................... w Gdańsku, pomiędzy : 
Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12,  
zwaną dalej ”Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
a ............................................................................................................... 

• REGON …………………. 
• NIP ……………………… 
• KRS ……………………… 

zwanym dalej ”Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................., 
 
działającym na podstawie ....................................................................................................,  
została  zawarta  umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1. 
Niniejsza Umowa zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego. 
 

§ 2. 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia jednostki pływające 
Zamawiającego od ryzyk określonych w przedmiocie zamówienia (rozdział II siwz) na okres od 
30 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2011 roku, na warunkach określonych w formularzu 
cenowym oraz ofercie. 
 

§ 3. 
1. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot zamówienia wynosi: 

cena kwota cyfrowo w zł kwota słownie w złotych 

netto   

podatek VAT   

brutto   
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Wynagrodzeniem jest zaproponowana przez Wykonawcę wysokość składki za przedmiot 
umowy określony w rozdziale II SIWZ, a także w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do 
SIWZ. 

 
2. Terminy płatności: 

rata data płatności wysokość raty składki w zł (brutto) 

I 15-05-2009  

II 15-05-2010  

 
3. Powyższe wynagrodzenie nie uwzględnia wynagrodzenia za objęcie ochroną 

ubezpieczeniową ryzyka udziału jednostek pływających w regatach. Zamawiający szacuje, 
że w okresie realizacji zamówienia jego jednostki pływające będą brały udział przez okres 
120 dni w regatach. Zamawiający zastrzega prawo niepełnego zrealizowania wartości 
szacunkowej liczby dni udziału jednostek pływających w regatach lub przekroczenia tej 
wartości. Ryzyko związane z udziałem jednostek pływających w regatach ubezpieczane 
będzie za dodatkową składkę, zgodnie z zaproponowanymi stawkami rocznymi 
określonymi w Formularzu Cenowym (załącznik nr 5 do SIWZ) rozliczaną systemem pro 
rata temporis, tj. za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu ubezpieczenia jednostek pływających w 
trakcie terminu realizacji zamówienia. Okres ten może zostać skrócony lub wydłużony. 
Zamawiający szacuje, że okres ubezpieczenia niektórych jednostek pływających może 
ulec wydłużeniu do pełnego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawca dokona rozliczenia składki systemem pro rata proporcjonalnie do okresu 
skrócenia lub wydłużenia okresu ubezpieczenia. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wartości ubezpieczanych jednostek w trakcie 
terminu realizacji zamówienia. Zamawiający szacuje, że może nastąpić zwiększenie 
wartości (sum ubezpieczenia) jednostek pływających w trakcie terminu realizacji 
zamówienia maksymalnie o kwotę 100.000 zł. W takim przypadku Wykonawca dokona 
rozliczenia składki systemem pro rata proporcjonalnie do okresu zmiany oraz wartości 
(sumy ubezpieczenia). 

6. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości ubezpieczonych jednostek 
pływających, np. o zakup nowych jednostek. Zamawiający szacuje, że wartość 
nowozakupionych jednostek w trakcie terminu realizacji zamówienia wyniesie 100.000 zł. 
Ubezpieczenie nowych jednostek pływających realizowane będzie za składkę, zgodną z 
zaproponowanymi stawkami rocznymi określonymi w Formularzu Cenowym (załącznik nr 
5 do SIWZ) naliczaną proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia systemem pro rata 
temporis. Zamawiający zastrzega prawo niezrealizowania lub niepełnego zrealizowania 
zakupu nowych jednostek. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości przedmiotu 
zamówienia. 
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8. W przypadkach opisanych w pkt. 3., 4., 5. 6. płatność zostanie dokonana w ciągu 7 dni od 
daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu 
określającego wysokość składki. 

 
 
 

§ 4. 
Zamawiający przekaże wynagrodzenie (kwotę brutto) za ubezpieczenie jednostek pływających  
na rachunek bankowy Wykonawcy w banku  
 
...................................................., nr konta................................................................................. . 
 
 

§ 5. 
Do kontaktów z Wykonawcą w trakcie trwania umowy Zamawiający wyznacza: 

a) mgr inż. Jerzego Kurowskiego -  Kierownika Działu Ochrony Mienia 
b) brokerów ubezpieczeniowych reprezentujących IND PARTNERZY s.c. 

 
 

§ 6. 
Postanowienia i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w 
szczególności zawarte w rozdziale II.  potwierdzone przez Wykonawcę w formularzu cenowym 
i złożonej ofercie mają pierwszeństwo nad załączonymi do oferty ogólnymi warunkami 
ubezpieczenia (OWU). 
 

§ 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 
29.04.2009 roku. 

2. W przypadku nie zawarcia ubezpieczenia z winy Wykonawcy na warunkach określonych w 
złożonej przez Wykonawcę ofercie w terminie do dnia 28.04.2009 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 pzp. 

 
§ 8. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do Sądu właściwego dla Zamawiającego 
według prawa polskiego. 

 
 

§ 9. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
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Wykonawca        Zamawiający 



OC NNW

roczna za 
wszystkie ryzyka za okres w złotych

1 PHOTON *** VENTURO 82 000,00 zł        8 23 miesięcy

2 PROFESOR ** CONRAD 900M 25 000,00 zł        10 23 miesięcy

3 ADIUNKT ** KATAMARAN 10 000,00 zł        12 23 miesięcy

4 MUFINKA * OMEGA Jol 23 800,00 zł        2 13 miesięcy

5 ALFA * OMEGA Jol 7 000,00 zł          4 13 miesięcy

6 BETA * OMEGA Jol 9 000,00 zł          4 13 miesięcy

7 DELTA * MICROPOLO 31 300,00 zł        5 13 miesięcy

8 GAMA * MICROPOLO         31 300,00 zł 5 13 miesięcy

9 AMOR - wodolot * RYBITWA 3 000,00 zł          3 13 miesięcy

10 WEKTOR * RYBITWA 8 000,00 zł          4 13 miesięcy

11 MEWA * RYBITWA 3 000,00 zł          4 13 miesięcy

12 KONRAD * MOTOROWY 25 000,00 zł        12 13 miesięcy

13 BADACZ * KATAMARAN 19 100,00 zł        8 13 miesięcy

14 Łódź MC 3100 * ponton R+B 4 900,00 zł          3 13 miesięcy

15 Łódź zasilana energią 
słoneczną * SOLAR 306 000,00 zł      12 13 miesięcy

16 JARZĄB * PX 4 000,00 zł          3 13 miesięcy

17 MEWA * OMEGA 2 500,00 zł          6 13 miesięcy

18 WRONA * OMEGA 2 500,00 zł          6 13 miesięcy

składka roczna 
w złotych 

składka roczna 
w złotych

składka za okres ubezpieczenia

Kalkulator numer 1 do formularza cenowego -  ubezpieczenie jachtów i łodzi motorowych

lp. nazwa typ wartość - suma 
ubezpieczenia

załoga - 
osób

CASCO PODSUMOWANIE

stawka 
roczna w 

%

składka roczna 
w złotych



19 KRASKA * OMEGA 1 000,00 zł          6 13 miesięcy

20 OSTRÓDA * OMEGA 6 000,00 zł          4 13 miesięcy

21 PYŁEK * CADET 1 200,00 zł          2 13 miesięcy

22 BOBO * CADET 900,00 zł             2 13 miesięcy

23 ŁYSKA * ZEFIR 2 000,00 zł          5 13 miesięcy

24 ALBATROS * ZEFIR 2 000,00 zł          5 13 miesięcy

25 PELIKAN * FINN 8 000,00 zł          2 13 miesięcy

26 KORMORAN * FINN 5 000,00 zł          2 13 miesięcy

27 PERKOZ * ORION 3 500,00 zł          5 13 miesięcy

28 RAJA * RAJA 2 700,00 zł          5 13 miesięcy

** ubezpieczenie na okres:  30 IV 2009 - 29 IV 2010  oraz  30 IV 2010 - 31 III 2011

proszę wpisać tę kwotę do formularza cenowego*** poprzednia nazwa KAPITAN ŻELIWO

*  ubezpieczenie na okres:  30 IV 2009 - 31 X 2009  oraz  01 IV 2010 - 31 X 2010



OC NNW

roczna za 
wszystkie ryzyka za okres w złotych

1 ŁÓDŹ PNEUMATYCZNA ** ponton 5 23 miesięcy

2 Łódź BĄCZEK ** C-245 100,00 zł             2 23 miesięcy

3 Łódź BĄCZEK ** Norton 6 1 900,00 zł          2 23 miesięcy

4 KANADYJKA ** 3-OSOBOWA 1 000,00 zł          3 23 miesięcy

5 KAJAK ** 300,00 zł             2 23 miesięcy

6 KAJAK ** 300,00 zł             2 23 miesięcy

7 KAJAK ** 300,00 zł             2 23 miesięcy

8 KAJAK ** 500,00 zł             2 23 miesięcy

9 KAJAK ** 1 500,00 zł          2 23 miesięcy

10 WIERCIPIĘTA * BĄCZEK 700,00 zł             4 13 miesięcy

11 BĄCZEK * BĄCZEK 1 200,00 zł          4 13 miesięcy

12 R * RATOWNIK 2 400,00 zł          5 13 miesięcy

13 ROWER WODNY * 4 000,00 zł          4 13 miesięcy

14 ROWER WODNY * 4 000,00 zł          2 13 miesięcy

15 ROWER WODNY * 360B 4 800,00 zł          2 13 miesięcy

16 ROWER WODNY * 420 6 000,00 zł          4 13 miesięcy

17 KAJAK * LPS 400,00 zł             2 13 miesięcy

18 KAJAK * LPS 400,00 zł             2 13 miesięcy

składka roczna 
w złotych 

składka roczna 
w złotych

składka za okres ubezpieczenia

Kalkulator numer 2 do formularza cenowego -  ubezpieczenie sprzętu wodnego

lp. nazwa typ wartość - suma 
ubezpieczenia

załoga - 
osób

CASCO PODSUMOWANIE

stawka 
roczna w 

%

składka roczna 
w złotych



19 KAJAK * LPS 400,00 zł             2 13 miesięcy

20 KAJAK * LPS 400,00 zł             2 13 miesięcy

21 KAJAK * LPS 400,00 zł             2 13 miesięcy

22 KAJAK * LPS 400,00 zł             2 13 miesięcy

23 KAJAK * LPS 400,00 zł             2 13 miesięcy

24 KAJAK * LPS 400,00 zł             2 13 miesięcy

25 KAJAK * LPS 400,00 zł             2 13 miesięcy

26 KAJAK * LPS 400,00 zł             2 13 miesięcy

27 KAJAK * PLASTIKOWY 400,00 zł             2 13 miesięcy

28 KAJAK * PLASTIKOWY 400,00 zł             2 13 miesięcy

29 KAJAK * PLASTIKOWY 400,00 zł             2 13 miesięcy

30 KAJAK * PLASTIKOWY 400,00 zł             2 13 miesięcy

31 KAJAK * DWUOSOBOWY 500,00 zł             2 13 miesięcy

32 KAJAK * DWUOSOBOWY 500,00 zł             2 13 miesięcy

33 KAJAK * DWUOSOBOWY 500,00 zł             2 13 miesięcy

34 KAJAK * DWUOSOBOWY 500,00 zł             2 13 miesięcy

35 KAJAK * DWUOSOBOWY 500,00 zł             2 13 miesięcy

36 Łódź wioślarska ** ósemka 1 500,00 zł          8 23 miesięcy

37 Łódź wioślarska ** 8+Italia S 70 000,00 zł        8 23 miesięcy

38 ŁÓDŹ PNEUMATYCZNA ** Commando C5 32 300,00 zł        9 23 miesięcy

39 ŁÓDŹ PNEUMATYCZNA ** Kolibri KM 300 4 000,00 zł          3 23 miesięcy

** ubezpieczenie na okres:  30 IV 2009 - 29 IV 2010  oraz  30 IV 2010 - 31 III 2011

proszę wpisać tę kwotę do formularza cenowego

*  ubezpieczenie na okres:  30 IV 2009 - 31 X 2009  oraz  01 IV 2010 - 31 X 2010
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
 
O F E R T A 
 
Nawiązując do ogłoszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie jednostek pływających 

Politechniki Gdańskiej my niżej podpisani: 

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

działający w imieniu i na rzecz 

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

………………………………………………………………………………………………………………….. 
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 
 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale II. zgodnie z 

zapisami 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 30.04.2009 – 31.03.2011. 

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 nr 

4 do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. 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 następujących podwykonawców: 

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

  b) ……………………………………………………………………………..  
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7. Akceptujemy warunki płatności: 
          

cała składka płatna w dwóch, równych ratach, w następujący sposób: 

rata data płatności wysokość raty składki w zł (brutto) 

I 15-05-2009  

II 15-05-2010  
 

8. Akceptujemy pozostałe warunki płatności: 
a. ryzyko związane z udziałem jednostek pływających w regatach ubezpieczane 

będzie za dodatkową składkę, zgodnie z zaproponowanymi stawkami rocznymi 
określonymi w Formularzu Cenowym (załącznik nr 5 do SIWZ) rozliczaną 
systemem pro rata temporis, tj. za każdy dzień udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej. 

b. w przypadku zmiany okresu ubezpieczenia jednostek pływających w trakcie terminu 
realizacji zamówienia Wykonawca dokona rozliczenia składki systemem pro rata 
temporis proporcjonalnie do okresu skrócenia lub wydłużenia okresu ubezpieczenia. 

c. w przypadku zmiany wartości ubezpieczanych jednostek w trakcie terminu realizacji 
zamówienia Wykonawca dokona rozliczenia składki systemem pro rata temporis 
proporcjonalnie do okresu zmiany oraz wartości (sumy ubezpieczenia). 

d. w przypadku zwiększenia ilości ubezpieczonych jednostek pływających, np. o zakup 
nowych jednostek Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej za składkę, zgodną 
z zaproponowanymi stawkami rocznymi określonymi w Formularzu Cenowym 
(załącznik nr 5 do SIWZ) naliczaną proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia 
systemem pro rata temporis. 

e. W przypadkach opisanych powyżej płatność zostanie dokonana w ciągu 7 dni od daty 
dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu 
określającego wysokość składki. 

 

 

 

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



SIWZ – załącznik nr 7 – wzór pełnomocnictwa 
- 1 - 

 
 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 7 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
  
PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE DLA 
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WYKONAWCĘ 

( W Z Ó R) 
 
 
 
 
Niniejszym upoważniamy Pana /Panią _____________________________,  

legitymującego /ą się __________________________________________, 

zamieszkałego /ą w ___________________________________________, 

 

do reprezentowania nas jako Wykonawcy podczas postępowania o zamówienie publiczne 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie jednostek 

pływających Politechniki Gdańskiej . 

 

 

 

Pełnomocnictwo niniejsze jest ważne do dnia ____________________ . 

 

 
 
 
…………………………………….……, dnia ……………………………. 
 
 
    
 
.................................................................................................................           
   (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 8   
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 
 
 
Oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat wykonaliśmy lub wykonujemy następujące 
usługi: 
 

Lp. 
Wartość / suma 
ubezpieczenia w 

złotych 

Przedmiot 
ubezpieczenia 

Data wykonania  
(dzień, miesiąc, rok) Nazwa odbiorcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 
Zgodnie z zapisami rozdziału  IV 1. b) oraz rozdziału  V pkt. 3 a). siwz. Wykonawca winien 
przedstawić: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie polegające na: 

• wykonaniu lub wykonywaniu  w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednej umowy ubezpieczenia 
minimum 40 jednostek pływających z podaniem wartości, przedmiotu ubezpieczenia, 
daty wykonania i odbiorcy usługi, 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał 
techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda 
złożenia następujących dokumentów: 

a) wykazu wykonanej lub wykonywanej  w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednej umowy 
ubezpieczenia minimum 40 jednostek pływających z podaniem wartości, przedmiotu 
ubezpieczenia, daty wykonania i odbiorcy usługi, (załącznik nr 8) oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 

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