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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE MIENIA I OC 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania 

mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjnego. Znak postępowania: NZ-ET/II/PN/05/20 

 

1. Na mocy niniejszej Umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 

odszkodowań i spełnienia innych świadczeń ubezpieczeniowych w razie zaistnienia 

zdarzenia ubezpieczeniowego, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić składkę. 

 

2. Niniejsza umowa ubezpieczenia zawierana jest w następującym zakresie: 

 Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich 

 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

oraz posiadania i użytkowania mienia 

 

CZĘŚĆ II – UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z 

TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ORAZ POSIADANIA I UŻYTKOWANIA 

MIENIA 

 

I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK WSZYSTKICH 
 

1. Przedmiot ubezpieczenia: 

1.1. Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie własne oraz obce, znajdujące się na 

ryzyku Zamawiającego lub w odniesieniu do którego Zamawiający ma obowiązek 

zawarcia umowy ubezpieczenia: 

1.1.1. Budynki i budowle Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – 

stanowiące własność, będące w jej posiadaniu lub 

zarządzaniu/administrowaniu. 

Określenie „budynki i budowle” obejmuje dodatkowo między innymi mienie 

stanowiące stałe elementy budynków lub ich konstrukcji, ogrodzenia, mury, 

bramy, klatki schodowe, instalacje wodociągowe, gazowe, ściekowe 

i elektryczne, liczniki, kable i przewody łączące obiekty ubezpieczanych 

lokalizacji ze stacjami rozdzielczymi sieci publicznej, jednak wyłącznie 

w obrębie posesji należącej do Zamawiającego, przybudówki wraz ze stałym 

wyposażeniem, garaże i inne budynki gospodarcze przynależące do 

lokalizacji. 

1.1.2 Wyposażenie, elementy wyposażenia wnętrz, elektronika nie objęta ochroną 

na warunkach elektroniki od ryzyk wszystkich - EEI (środki trwałe 

i niskocenne składniki mienia), księgozbiory (także o wartości historycznej). 

1.1.3 Szyby i inne przedmioty szklane takie jak: szyby okienne i drzwiowe, szyby 

specjalne, tj. szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne, 
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oszklenia ścienne i dachowe, wraz z kosztami ich ponownego montażu 

(w tym kosztami transportu i innymi kosztami związanymi ze szkodą) . 

 

 

 

 

2. Sumy ubezpieczenia: 

 

Lp. 
Przedmiot 
ubezpieczenia 

Sposób 
przedstawienia 
wartości 

System 
ubezpiec
zenia 

Suma ubezpieczenia 
bez VAT w zł 

1.  
BUDYNKI I 
BUDOWLE 

Wartość 
księgowa brutto 

Sumy 
stałe 

30 751 216,31 

2.  
MASZYNY, 
URZĄDZENIA, 
WYPOSAŻENIE 

Wartość 
księgowa brutto 

Sumy 
stałe 

600 000,00 

3.  

ELEKTRONIKA 
STACJONARNA 
STARSZA NIŻ 5 
LAT 

Wartość 
księgowa brutto 

Sumy 
stałe 

2 835 904,98 

4.  

ELEKTRONIKA 
PRZENOŚNA 
STARSZA NIŻ 5 
LAT 

Wartość 
księgowa brutto 

Sumy 
stałe 

114 300,16 

5.  

SPRZĘT DO 
PROWADZENIA 
SZKOLEŃ 
MEDYCZNYCH 

Wartość 
księgowa brutto 

Sumy 
stałe 

121 352,24 

6. 
ŚRODKI 
OBROTOWE 
WŁASNE I OBCE 

Wartość zakupu 
Sumy 
zmienne 

Mag. Główny – 1 845 278,41 
Mag. Sprzętu Nurkowego – 

35 096,60 
Mag. Sprzętu Ratowniczego – 

4 276,74 
Mag. Odzieży – 398 033,94 

7. 
MIENIE 
PRACOWNICZE 

Wartość 
rzeczywista 

Pierwsze 
ryzyko 

1 200,00 zł od osoby 

8. GOTÓWKA 
Wartość 
nominalna 

Pierwsze 
ryzyko 

100 000,00 

 

3. Zakres ubezpieczenia 

3.1. Zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty lub 

uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem postanowień 

określonych w klauzulach dodatkowych i obejmuje szkody polegające na 

fizycznej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, 

będącego bezpośrednim następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia 

o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło w sposób nagły, 
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nieprzewidziany i niezależny od woli Zamawiającego oraz zaistniało w miejscu 

i w okresie ubezpieczenia. 

3.2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w szczególności nie mogą być wyłączone 

szkody spowodowane przez: 

3.2.1. ogień (pożar), 

3.2.2. uderzenie pioruna (działanie bezpośrednie i pośrednie), 

3.2.3. przepięcia i przetężenia, 

3.2.4. eksplozję (wybuch), implozję, 

3.2.5. upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, 

3.2.6. powódź (ochrona dla ryzyka powodzi nie może być uzależniona od lokalizacji 

mienia [obszary bezpośrednio zagrożone powodzią]), 

3.2.7. grad, 

3.2.8. lawina, śnieg lub lód (działanie bezpośrednie i pośrednie na ubezpieczone 

mienie), 

3.2.9. huragan (rozumiany jako wiatr o sile nie mniejszej niż 13,8 m/sek.), 

3.2.10. deszcz nawalny (gwałtowny opad deszczu), 

3.2.11. trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, 

3.2.12. huk ponaddźwiękowy, 

3.2.13. dym i sadza (przy czym za dym i sadzę rozumie się zawiesinę cząsteczek 

w gazie będącą bezpośrednim skutkiem spalania lub działania wysokiej 

temperatury, niezależnie od miejsca, w którym spalanie lub działanie wysokiej 

temperatury wystąpiło), 

3.2.14. upadek drzew, budynków, budowli lub  urządzeń technicznych na 

ubezpieczone mienie,  

3.2.15. uderzenie pojazdu lądowego lub jednostki pływającej, najechanie lub inne 

uszkodzenie przez pojazd w tym pojazd/jednostkę należący i/lub użytkowany 

przez Zamawiającego, jego pracowników i osób bliskich pracowników (także 

w ogrodzenia, bramy lub budynki i budowle), 

3.2.16. akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami objętymi umową 

ubezpieczenia, 

3.2.17. zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń 

wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (przewodów, zbiorników lub 

innych instalacji), w tym szkody spowodowane awarią, cofnięciem się wody 

lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych (ochrona nie dotyczy ryzyk 

maszynowych), działaniem tryskaczy/zraszaczy z innych przyczyn niż wskutek 

ognia, nieumyślnym pozostawieniem otwartych kranów lub innych zaworów 

w urządzeniach, topnieniem śniegu i/lub lodu, deszczem nawalnym 

niezależnie od stanu technicznego budynków oraz urządzeń; wybiciem wód 

gruntowych, koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub 

zamarznięcia przewodów i urządzeń będących we władaniu Zamawiającego, 

znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku, lub na posesji objętej 

ubezpieczeniem, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich 

naprawą i rozmrażaniem, 



 4 

3.2.18. wandalizm (dewastacja), rozumiane jako zniszczenie lub uszkodzenie 

ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, niekoniecznie w związku  

z dokonaniem lub usiłowaniem kradzieży, 

3.2.19. stłuczenie (rozbicie), pęknięcie ubezpieczonych przedmiotów, 

3.2.20. ryzyko graffiti, rozumiane jako szkody estetyczne polegające w szczególności 

na pomalowaniu, porysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych 

znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu. Ochrona obejmuje również 

szkody „estetyczne” polegające na zadrapaniach, wgnieceniach, 

uszkodzeniach powierzchniowych, nawet jeżeli nie mają one wpływu na 

funkcjonalność urządzenia/ przedmiotu podlegającego ubezpieczeniu, 

3.2.21. kradzież z włamaniem i rabunek, przy czym: 

kradzież z włamaniem ma miejsce wtedy, gdy: 

 sprawca dokonał zaboru mienia w celu przywłaszczenia z zamkniętego 

lokalu, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi zainstalowanych 

zabezpieczeń, lub po otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym kluczem 

lub kartą magnetyczną, które sprawca zdobył w drodze kradzieży z 

włamaniem z innego lokalu lub w drodze rabunku, 

 sprawca dokonał zaboru mienia w celu przywłaszczenia z zamkniętego 

lokalu po otworzeniu zabezpieczeń podrobionym lub dopasowanym 

kluczem, 

 sprawca dokonał zaboru mienia w celu jego przywłaszczenia z lokalu, 

w którym ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące 

stanowić dowód jego potajemnego ukrycia; 

rabunek – zgodnie z definicją: zabór mienia przez sprawcę przy użyciu lub 

groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej na osobie, 

doprowadzenie jej do stanu nieprzytomności lub bezbronności albo działanie 

w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu Zamawiającego lub osób, za 

które ponosi on odpowiedzialność. 

3.3. Ubezpieczone mienie objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek 

akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w 

związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. 

Wykonawca zwraca ubezpieczonemu, w granicach sumy ubezpieczenia dla 

danej grupy mienia, udokumentowane koszty wynikłe z zastosowania wszelkich 

dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody objętej zakresem 

ubezpieczenia, do zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia bezpośrednio 

zagrożonego lub dotkniętego szkodą, jeśli środki te były celowe, chociażby 

okazały się bezskuteczne. 

3.4. Nie mają zastosowania zapisy dotyczące obowiązku zamykania głównego 

zaworu w budynku lub lokalu, który nie jest użytkowany lub jest nieczynny 

dłużej niż 3 dni. 

3.5. W wartości budynków ujęte są poczynione nakłady inwestycyjne między innymi 

takie jak: wykładziny, glazury oraz wszelkie instalacje zewnętrzne i wewnętrzne 

oraz windy, itp. 



 5 

3.6. Zastosowania nie ma wyłączenie dotyczące mienia nieużytkowanego powyżej 

30 dni, pod warunkiem, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

3.7. W odniesieniu do dróg, placów, chodników ogrodzeń itp. zawarte w pozycji 

budynki i budowle brak ograniczeń zakresowych – ochrona w pełnym zakresie. 

3.8. Ochrona obejmuje kradzież zwykłą (przy czym za kradzież zwykłą rozumie się 

wszelkie sytuacje, w których dochodzi do zaboru mienia bez śladów pokonania 

zabezpieczeń oraz przypadki zaginięcia mienia). Niezależnie od wyłączeń 

wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za 

szkody: 

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe 

i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi, 

- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego 

działania umyślnego ubezpieczającego, 

-szkody w gotówce i jej substytutach. 

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest 

niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji 

o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, 

w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych 

przedmiotu i wysokości szkody. 

 

4. Okres ubezpieczenia: 22 marca 2021 – 21 marca 2022 

 

5. Miejsce ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie istniejące 

lokalizacje Zamawiającego znajdujące się na terenie Polski i za granicą, w których 

znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia, jak również wszystkie 

lokalizacje, w których Zamawiający rozpocznie prowadzenie działalności w okresie 

ubezpieczenia, także lokalizacje czasowe (np. targi, wystawy, pokazy, konferencje 

itp.), w których znajduje się mienie należące do Zamawiającego lub mienie osób 

trzecich użytkowane przez Zamawiającego na podstawie stosownych umów 

(najmu, dzierżawy, leasingu itp.) oraz lokalizacje, w których osoba zatrudniona, 

kontrahenci lub osoby trzecie użytkują mienie Zamawiającego. 

 

6. Sposób ustalenia sumy ubezpieczenia: 

6.1. Sumy ubezpieczenia obejmują podatek VAT. Wszelkie wypłaty odszkodowań 

będą dokonywane z podatkiem VAT. 

6.2. Sumy ubezpieczenia nie ulegają zmniejszeniu o wartość wypłaconego 

odszkodowania (nie dotyczy limitów). 

6.3. W przypadku szkody, odszkodowanie będzie ustalane bez względu na wiek, 

stopień amortyzacji lub zużycia technicznego danego przedmiotu 

ubezpieczenia, w pełnej wysokości, do sumy ubezpieczenia uszkodzonej lub 

utraconej rzeczy, ustalonej z uwzględnieniem przyjętej dla danego mienia 

wartości odtworzeniowej oraz kosztów wynikających z konieczności 

dostosowania odtwarzanego mienia do zmienionych przepisów prawa lub 
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realizacji decyzji administracyjnych. Odszkodowanie nie będzie wyższe niż 

faktyczny koszt odtworzenia utraconego mienia.  

6.4. Klauzula szczególna dotycząca wypłaty odszkodowania – z zachowaniem 

pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy, przed 

którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że 

Wykonawca przy wypłacie odszkodowania uwzględni konieczność stosowania 

materiałów lub technologii obecnie stosowanych w budownictwie 

umożliwiających odbudowę obiektu. 

6.5. Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź 

odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Wykonawca nie ograniczy 

odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku 

odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź 

odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie 

przewidywanych kosztów takich działań. 

6.6. Jeżeli dla danego składnika mienia lub ryzyka określony został dodatkowy, 

niższy limit, to w odniesieniu do tego mienia i ryzyka zastosowanie ma 

wyłącznie ten limit. 

6.7. Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrywane będą przez sądy 

właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

6.8. W odniesieniu do ubezpieczenia od stłuczenia, rozbicia, pęknięcia szyb i innych 

przedmiotów wysokość szkody ustala się na podstawie kosztu zakupu lub 

naprawy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia wraz z elementami, których 

zakup lub naprawa są niezbędne w celu przywrócenia stanu sprzed szkody, 

tego samego rodzaju, gatunku, materiału i wymiarów, udokumentowanego 

stosownymi rachunkami wg cen obowiązujących w dniu powstania szkody. 

Wysokość wypłaconego odszkodowania odpowiada wysokości szkody 

w ubezpieczonym mieniu z uwzględnieniem kosztów: demontażu i montażu, 

transportu oraz wykonania i ponownego montażu znaków reklamowych 

i informacyjnych, z zastrzeżeniem ustalonej sumy ubezpieczenia. 

 

7. Podlimity sumy gwarancyjnej: 

7.1. stłuczenia, rozbicia i pęknięcia – limit 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia; 

7.2. kradzież z włamaniem, rabunek – limit 500.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

7.3. kradzież z włamaniem, rabunek sprzętu do szkoleń medycznych – limit 

121.352,24 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

7.4. kradzież z włamaniem gotówki – limit 100.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

7.5. rabunek gotówki – limit 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia; 

7.6. transport gotówki – limit 70.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia; 
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7.7. powódź w lokalizacji Świbno i Trzebież – limit 200.000,00 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

7.8. przepięcia pośrednie – limit 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia; 

7.9. kradzież zwykła – limit 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia; 

7.10. szkody estetyczne, graffiti – limit 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia; 

7.11. przepięcia i przetężenia – limit 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia; 

7.12. klauzula kosztów osuszenia, odtworzenia archiwów – limit 100.000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

7.13. wandalizm (dewastacja) – limit 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia; 

7.14. uderzenie pojazdu lądowego, uderzenie jednostki pływającej, najechanie lub 

inne uszkodzenie przez pojazd należący do 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub jego pracowników – limit 200.000,00 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

8. Udziały własne i franszyzy:  

8.1. Brak franszyz, brak udziału własnego; 

8.1.1. Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na baterie słoneczne; 

8.1.2. Franszyza redukcyjna dla Morskiej Stacji Ratowniczej Dziwnów – Osiedle 

Rybackie 16 oraz Morskiej Stacji Ratowniczej Trzebież – Kwiatkowskiego 1 

w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł. 

8.2. Przez pojęcie franszyzy redukcyjnej należy rozumieć ustaloną w umowie 

ubezpieczenia wartość, o jaką będzie pomniejszone odszkodowanie ustalone 

łącznie dla wszystkich ubezpieczonych przedmiotów dotkniętych szkodą, 

powstałą w skutek tego samego zdarzenia. Za jedno zdarzenie rozumie się 

wszystkie szkody i ich następstwa, jakie miały miejsce w ciągu 72 godzin od 

wystąpienia zdarzenia pierwotnego i w związku z nim. 

8.3. Przez pojęcie franszyzy integralnej należy rozumieć kwotę stanowiącą dolną 

granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, poniżej której Wykonawca nie 

odpowiada za powstałą szkodę. 

9. Postanowienia i klauzule obligatoryjne 

 

9.1. Klauzula kosztów rzeczoznawców 

Wykonawca niezależnie od limitów zapisanych w OWU pokrywa dodatkowo do 

ustalonego ponad sumę ubezpieczenia limitu 50 000 zł poniesione przez 

Zamawiającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty związane 

z korzystaniem z usług rzeczoznawcy (wynagrodzenie rzeczoznawcy i inne 

koszty zw. z przygotowaniem ekspertyzy), w tym koszty ekspertyz 
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rzeczoznawców związanych z ustaleniem zakresu, okoliczności i rozmiaru 

szkody.  

Dodatkowo zaznacza się, że koszt pracy rzeczoznawców nie wynika ze 

średnich cen rynkowych roboczogodzin rzeczoznawców w danym regionie. 

 

9.2. Częściowe odstąpienie od zasad proporcji przy likwidacji szkody 

W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości 

odtworzeniowej lub księgowej brutto nie będzie miała zastosowania zasada 

proporcji, o ile deklarowana suma ubezpieczenia jest niższa 

(niedoubezpieczenie) o nie więcej niż 30% od wartości ubezpieczonego mienia 

na dzień powstania szkody. W razie niedoubezpieczenia przekraczającego 

30%, zasada proporcji określona w odpowiednim paragrafie OWU będzie 

liczona w stosunku do sumy ubezpieczenia powiększonej o 30%. 

 

9.3. Klauzula automatycznego pokrycia dla nowonabywanego mienia 

Automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte zostaje następujące mienie:  

 wszelkie nowo nabyte środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość 

wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem 

przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tych 

środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na 

Zamawiającego jest protokół zdawczo-odbiorczy lub faktura zakupu; 

 wzrost wartości wcześniej ubezpieczonych środków trwałych na skutek 

wykonanych inwestycji. 

Wykonawca obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową budynki, których 

wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek zwiększenia metrażu. 

Ochrona rozpoczyna się z dniem przejścia ryzyka na Zamawiającego. Limit 

odpowiedzialności 20% sumy ubezpieczenia. 

Nowo nabywane budynki są automatycznie objęte ochroną w całości z dniem 

przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. 

Zgłaszanie zmian w stanie nieruchomości będzie następowało w terminie: do 

21.04.2022 r. za okres od 22.03.2021r. do 21.03.2022 r.. 

Składka naliczona będzie proporcjonalnie do liczby dni od środka okresu 

rozliczeniowego do końca okresu ubezpieczenia. 

W przypadku, gdy wartość budynków w okresie ubezpieczenia ulegnie 

zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika 

mienia, Wykonawca dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady 

określone dla rozliczenia wzrostu wartości mienia. 

W przypadku nowych budynków zastosowanie wartości odtworzeniowej 

ustalonej na postawie wartości kontraktów budowlanych lub wyceny 

rzeczoznawcy będzie dodatkowo zaznaczane. 
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9.4. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano – montażowych 

Rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku 

z prowadzeniem robót budowlano – montażowych a także modernizacji części 

budynków i budowli, w tym wyposażenia. 

Ubezpieczenie obejmie swoim zakresem także roboty budowlano - montażowe 

prowadzone w/na ubezpieczonym mieniu, oddanym wcześniej do 

użytkowania/eksploatacji. 

Limit odpowiedzialności: 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. Limit dotyczy zarówno pojedynczego kontraktu, jak i wartości 

mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych 

w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do mienia ubezpieczonego 

pozostaje do pełnej sumy ubezpieczenia. 

Klauzula obowiązuje w zakresie i na warunkach określonych w umowie 

ubezpieczenia, pod warunkiem, że: 

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) 

odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z 

naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, 

- drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie 

ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku/eksploatacji. 

 

9.5. Klauzula reprezentantów 

Wykonawca uzna szkodę i wypłaci odszkodowanie na warunkach umowy 

ubezpieczenia także w przypadku, gdy szkoda będzie wynikiem winy umyślnej 

oraz/lub rażącego niedbalstwa, chyba że wina umyślna zostanie wykazana 

i udowodniona Dyrektorowi Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

 

9.6. Klauzula zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych 

Wykonawca oświadcza, iż stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw 

kradzieżowych ubezpieczanego majątku uznaje za wystarczający i nie będzie 

powoływał się na zapisy OWU dotyczące minimalnych wymogów dotyczących 

zabezpieczeń, o ile spełniają one jednocześnie wymogi określone 

odpowiednimi przepisami prawa. 

 

9.7. Klauzula zniesienia regresu 

Wykonawca rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do 

Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, pracowników Morskiej 

Służby Poszukiwania i Ratownictwa i osób, za których działania Morska Służba 

Poszukiwania i Ratownictwa ponosi odpowiedzialność. Za pracownika uważa 

się osobę zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, umowy o pracę, a także mianowania, powołania lub wyboru. 

Wykonawca zachowuje prawo regresu, jeżeli sprawca wyrządził szkodę 

umyślnie. Ciężar dowodu działania umyślnego spoczywa na Wykonawcy. 
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9.8. Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 

Wykonawca pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia mienia, wszelkie  

udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie 

z kosztami rozbiórki /demontażu (i ponownego montażu pozostałości 

nadających się do dalszego użytku), utylizacji, złomowania, usunięcia 

rumowiska, oszalowania lub umocnienia oraz wywiezienia pozostałości, 

poniesione lub konieczne do poniesienia przez Zamawiającego w związku ze 

zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach 

umowy ubezpieczenia. 

Są to koszty niezależne od sumy ubezpieczenia/limit ponad sumę 

ubezpieczenia i wynoszą 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia.  

Koszty z przedmiotowej klauzuli będą realizowane w pierwszej kolejności przed 

kosztami w ramach sumy ubezpieczenia. 

 

9.9. Klauzula daty składki 

Dniem zapłaty składki (lub pierwszej raty składki) jest dzień złożenia dyspozycji 

przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki (pierwszej raty składki), o ile 

stan środków na rachunku bankowym ubezpieczającego pozwalał na 

zrealizowanie płatności. Nieopłacenie składki (lub pierwszej raty składki) 

upoważnia Wykonawcę do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po uprzednim 

wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 

dni od daty doręczenia (nieopłacenie składki lub jej pierwszej raty nie powoduje 

automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej).  

 

9.10. Klauzula poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej 

Wykonawca pokryje koszty poszukiwania wycieku z instalacji wodno-

kanalizacyjnej do wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

 

9.11. Klauzula katastrofy budowlanej 

Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane katastrofą budowlaną bez 

względu na to, czy katastrofa budowlana dotyczy mienia będącego własnością 

Zamawiającego czy osoby trzeciej. Definicję katastrofy budowlanej przyjmuje 

się zgodnie z definicją Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. 2013 r. 1409 z późń. zm.). 

Limit odpowiedzialności 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. 

 

9.12.  Klauzula ochrony w przypadku niedopełnienia obowiązków 

Jeżeli Zamawiający nie dopełnił obowiązków określonych w umowie 

ubezpieczenia, a i ich niedopełnienie miało wpływ na powstanie szkody lub jej 

rozmiar, Wykonawca może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub 
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części, tylko w wypadku, kiedy nie dopełnienie obowiązku było wynikiem winy 

umyślnej Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

 

9.13. Zmiana lokalizacji w odbudowie 

Wykonawca wyraża zgodę na odbudowę zniszczonego ubezpieczonego 

budynku lub budowli w innej lokalizacji na terenie RP, jeżeli zmiana lokalizacji 

wynika z wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), 

warunków zabudowy albo rachunku ekonomicznego bądź innych okoliczności 

niezależnych od Zamawiającego.  

Odszkodowanie nie pokrywa kosztów zakupu gruntu w nowej lokalizacji. 

Wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą 

Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone 

mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji. 

 

9.14. Automatyczne pokrycie nowych lokalizacji  

Mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach, objęte zostaje automatycznie 

ochroną ubezpieczeniową (wykaz będzie podlegał aktualizacji raz do roku 

przed wystawieniem rocznej dokumentacji polisowej).  

Ochrona ubezpieczeniowa dla nowopowstałych lokalizacji rozpoczyna się 

automatycznie: 

a) w pierwszym dniu obowiązywania kontraktu najmu itp. dla budynków lub 

pomieszczeń najmowanych przez Zamawiającego, 

b) w pierwszym dniu po podpisaniu umowy kupna itp. i formalnym przejściu 

własności nieruchomości na Zamawiającego w przypadku zakupu nowych 

nieruchomości, 

c) w pierwszym dniu po podpisaniu i przekazaniu stosownego protokołu 

zdawczo-odbiorczego dla nowowybudowanych lub wyremontowanych 

budynków, odbieranych przez Zamawiającego. 

W ramach klauzuli obowiązuje limit 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Ochrona dla nowych lokalizacji pod warunkiem spełnienia wymogów 

dotyczących zabezpieczeń określonych w umowie ubezpieczenia oraz 

zgłoszenia do Wykonawcy nowych lokalizacji w terminie 30 dni od ich 

uruchomienia. 

 

10. Klauzule fakultatywne  – brak akceptacji nie spowoduje odrzucenia oferty, 

ma jednakże wpływ na jej ocenę 

 

Brak klauzul fakultatywnych 
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II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
 

1. Przedmiot ubezpieczenia: 

1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny 

stanowiący własność, będący w użytkowaniu, władaniu lub pod kontrolą 

Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – zgodnie z wykazem – Załącznik 

nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia. 

1.2. Zakresem ubezpieczenia objęty jest sprzęt elektroniczny nie starszy niż 5 lat. 

1.3. Ochroną objęty jest sprzęt, który z uwagi na swoją specyfikę i przeznaczenie 

(np. kamery) umiejscowiony jest na zewnątrz np. budynków, przy szlabanach, 

bramach, ogrodzeniach itp. . 

 

2. Sumy ubezpieczenia: 

 

Lp. 
Przedmiot 
ubezpieczenia 

Sposób 
przedstawieni
a wartości 

System 
ubezpiec
zenia 

Suma ubezpieczenia 
bez VAT w zł 

6.  
SPRZĘT 
ELEKTRONICZNY 
STACJONARNY 

Wartość 
odtworzeniowa 
nowa 

Sumy 
stałe 

344 023,88 

7.  
SPRZĘT 
ELEKTRONICZNY 
PRZENOŚNY 

Wartość 
odtworzeniowa 
nowa 

Sumy 
stałe 

91 618,12 

 

3. Zakres ubezpieczenia 

3.1. Ubezpieczeniem objęte są wszelkie nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane 

szkody materialne w sprzęcie elektronicznym (wszystkie ryzyka), niezależne od 

woli Zamawiającego powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę 

przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną ubezpieczeniową, które nie zostały 

wyraźnie wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej, a w szczególności 

szkody powstałe wskutek: 

3.1.1. przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, 

3.1.2. błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania i braku kwalifikacji, 

3.1.3. błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji, montażu a także wskutek 

wad materiałowych,  

3.1.4. działania wody i wilgoci, 

3.1.5. wandalizmu, upuszczenia lub upadku, 

3.1.6. wybuchu, 

3.1.7. huraganu, 

3.1.8. pożaru, 

3.1.9. kradzieży z włamaniem (dotyczy także sytuacji, w której sprawca dokonał 

zaboru mienia, które ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz 

budynków lub budowli lub poza nimi; mienie to powinno być zainstalowane lub 
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zabezpieczone w taki sposób, aby jego wymontowanie nie było możliwe bez 

pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi). 

3.1.10. wypadku środka transportu, 

3.1.11. kradzieży zwykłej (przy czym za kradzież zwykłą rozumie się wszelkie 

sytuacje, w których dochodzi do zaboru mienia bez śladów pokonania 

zabezpieczeń oraz przypadki zaginięcia mienia), 

3.1.12. rabunku, 

3.1.13. kradzieży pojazdu, w którym transportowany był sprzęt. Sprzęt elektroniczny 

przenośny ubezpieczony jest w pojazdach w czasie transportu, nawet wtedy 

jeżeli jest umieszczony w miejscu widocznym z zewnątrz pojazdu, pod 

warunkiem, że pojazd jest zamknięty i odbywa to się w czasie wykonywania 

obowiązków służbowych przez osobę, której sprzęt został powierzony. 

W przypadku sprzętu przenośnego nie obowiązuje limit czasowy (6.00 – 

22.00) w przypadku podróży służbowych. 

3.2. Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną również szkody powstałe wskutek 

akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami określonymi powyżej 

oraz koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, zgodnie z klauzulą usunięcia 

pozostałości po szkodzie. 

3.3. Umowa powinna dodatkowo obejmować swoim zakresem również ochronę 

z tytułu wystąpienia niżej wymienionych zdarzeń:  

3.3.1. Straty lub uszkodzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio 

spowodowane brakiem dostawy lub przerwaniem dostawy gazu, wody lub 

elektryczności, 

3.3.2. Szkody w elementach elektronicznych np. uszkodzenia dysków twardych, 

pamięci, półprzewodników, pamięci półprzewodnikowych, pamięci 

domenowych, 

3.3.3. Uszkodzenie zainstalowanego oprogramowania w pamięci głównej jednostki 

centralnej, 

3.3.4. Szkody w urządzeniach zasilających. 

3.4. Jeżeli OWU/warunki dodatkowe zawierają ograniczenia lub wyłączenia ochrony 

w odniesieniu do niżej wskazanych zakresach, to nie mają zastosowania: 

3.4.1. Odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe na skutek huraganu, 

trzęsienia ziemi, powodzi, lawiny, wybuchu wulkanu, tsunami, cyklonu. 

3.4.2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku upadku 

i upuszczenia przedmiotu ubezpieczenia. 

3.4.3. Odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody, za które odpowiada osoba 

trzecia działająca w charakterze przewoźnika, spedytora lub podwykonawcy 

podczas przewożenia sprzętu na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i 

Ratownictwa.  

 

4. Okres ubezpieczenia: 22 marca 2021 – 21 marca 2022 
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5. Miejsce ubezpieczenia 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie istniejące lokalizacje Zamawiającego 

znajdujące się na terenie Polski i za granicą, w których znajduje się mienie zgłoszone 

do ubezpieczenia, jak również wszystkie lokalizacje, w których Zamawiający 

rozpocznie prowadzenie działalności w okresie ubezpieczenia, także lokalizacje 

czasowe (np. targi, wystawy, pokazy, konferencje itp.), w których znajduje się mienie 

należące do Zamawiającego lub mienie osób trzecich użytkowane przez 

Zamawiającego na podstawie stosownych umów (najmu, dzierżawy, leasingu itp.) 

oraz lokalizacje, w których osoba zatrudniona, kontrahenci lub osoby trzecie użytkują 

mienie Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących 

zabezpieczeń określonych w odpowiednich ogólnych warunkach ubezpieczenia i 

umowie ubezpieczenia. 

 

6. Sposób ustalenia sumy ubezpieczenia: 

6.1. Wartość odtworzeniowa nowa - wartość odtworzenia zniszczonego mienia, z 

uwzględnieniem dotychczasowej technologii (w tym  konstrukcji,  materiałów, 

wydajności). W granicach ustalonego limitu dopuszcza się możliwość 

dokonania odbudowy majątku według nowej technologii, jeśli technologii, która 

uległa zniszczeniu, nie stosuje się. 

6.2. Sposób wypłaty odszkodowania – wg wartości odtworzeniowych nowych 

niezależnie od wieku i stopnia zużycia technicznego mienia. 

6.3. Odszkodowanie będzie obejmować koszt licencji na oprogramowanie, jeżeli na 

danym komputerze zainstalowane jest oprogramowanie w systemie OEM 

(przypisane do konkretnego komputera). 

6.4. Sumy ubezpieczenia zostały podane z podatkiem VAT. Wszelkie wypłaty 

odszkodowań będą wypłacane z podatkiem VAT. 

6.5. Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź 

odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Wykonawca nie 

ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim 

wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup 

bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na 

podstawie przewidywanych kosztów takich działań. 

6.6. Ochrona obejmuje także mienie przyjęte w trakcie trwania okresu 

ubezpieczenia na zasadach klauzuli automatycznego pokrycia dla 

nowonabywanego mienia. 

6.7. Wykonawca wypłaca bezsporne należne odszkodowanie bez względu na 

toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie/a, w tym sądowe lub 

przygotowawcze. 

 

7. Podlimity sumy gwarancyjnej: 

7.1. kradzież zwykła – limit 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia; 

7.2. szkody estetyczne, które nie zmieniają funkcjonalności urządzenia – limit 

2.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
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8. Udziały własne i franszyzy 

8.1. Franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego: 200 zł. 

8.2. Przez pojęcie franszyzy redukcyjnej należy rozumieć ustaloną w umowie 

ubezpieczenia wartość, o jaką będzie pomniejszone odszkodowanie ustalone 

łącznie dla wszystkich ubezpieczonych przedmiotów dotkniętych szkodą, 

powstałą w skutek tego samego zdarzenia. Za jedno zdarzenie rozumie się 

wszystkie szkody i ich następstwa, jakie miały miejsce w ciągu 72 godzin od 

wystąpienia zdarzenia pierwotnego i w związku z nim. 

8.3. Przez pojęcie franszyzy integralnej należy rozumieć kwotę stanowiącą dolną 

granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, poniżej której ubezpieczyciel nie 

odpowiada za powstałą szkodę. 

 

9. Postanowienia i klauzule obligatoryjne 

 

9.1. KSO34 Tymczasowe magazynowanie 

Na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza 

się o szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we wcześniejszej 

eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej 

przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym 

w umowie ubezpieczenia, a także w innym miejscu magazynowania, o ile 

magazynowanie to wynikało z konieczności ratowania mienia przed szkodą lub 

przed zwiększeniem rozmiarów szkody. 

 

9.2. KSO35 Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego do daty włączenia sprzętu do eksploatacji 

Uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres 

ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub 

w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, 

pod warunkiem że: 

1. Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) 

w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych. 

2. Termin magazynowania (składowania) nie przekracza 6-ciu miesięcy od daty 

dostawy. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie 

elektronicznym/częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także 

za szkody, za które odpowiedzialni są: producenci, spedytorzy, sprzedawcy, 

firmy montażowe lub inne podmioty. 

4. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia 

uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do planowej 

eksploatacji. Od tego momentu obowiązują aktualnie obowiązujące Ogólne 

Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

5. Wykonawca zastrzega sobie prawo rozszerzenia okresu ubezpieczenia 

powyżej 6-ciu miesięcy od daty dostawy sprzętu elektronicznego lub jego 
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części, oraz do ustanowienia warunków i zastrzeżeń dla dalszego 

ubezpieczenia. 

Zamawiający jest obowiązany do poinformowania Wykonawcy o przekroczeniu 

6-cio miesięcznego okresu od daty dostawy do daty w łączenia sprzętu 

elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji. 

 

9.3. Klauzula kosztów rzeczoznawców 

Wykonawca niezależnie od limitów zapisanych w OWU pokrywa dodatkowo do 

ustalonego ponad sumę ubezpieczenia limitu 50 000 zł poniesione przez 

ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty związane 

z korzystaniem z usług rzeczoznawcy (wynagrodzenie rzeczoznawcy i inne 

koszty zw. z przygotowaniem ekspertyzy), w tym koszty ekspertyz 

rzeczoznawców związanych z ustaleniem zakresu, okoliczności i rozmiaru 

szkody.  

Dodatkowo zaznacza się, że koszt pracy rzeczoznawców nie wynika ze 

średnich cen rynkowych roboczogodzin rzeczoznawców w danym regionie. 

 

9.4. Częściowe odstąpienie od zasad proporcji przy likwidacji szkody 

W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości 

odtworzeniowej lub księgowej brutto nie będzie miała zastosowania zasada 

proporcji, o ile deklarowana suma ubezpieczenia jest niższa 

(niedoubezpieczenie) o nie więcej niż 30% od wartości ubezpieczonego mienia 

na dzień powstania szkody. W razie niedoubezpieczenia przekraczającego 

30%, zasada proporcji określona w odpowiednim paragrafie OWU będzie 

liczona w stosunku do sumy ubezpieczenia powiększonej o 30%. 

 

9.5. Klauzula automatycznego pokrycia dla nowonabywanego mienia 

Automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte zostaje następujące mienie:  

 wszelkie nowo nabyte środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość 

wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem 

przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tych 

środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na 

Ubezpieczającego jest protokół zdawczo-odbiorczy lub faktura zakupu; 

 wzrost wartości wcześniej ubezpieczonych środków trwałych na skutek 

wykonanych inwestycji. 

Wykonawca obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową budynki, których 

wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek zwiększenia metrażu. 

Ochrona rozpoczyna się z dniem przejścia ryzyka na Zamawiającego. Limit 

odpowiedzialności 20% sumy ubezpieczenia. 

Nowo nabywane budynki są automatycznie objęte ochroną w całości z dniem 

przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. 

Zgłaszanie zmian w stanie nieruchomości będzie następowało w terminie: do 

21.04.2022 za okres od 22.03.2021 do 21.03.2022. 
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Składka naliczona będzie proporcjonalnie do liczby dni od środka okresu 

rozliczeniowego do końca okresu ubezpieczenia. 

W przypadku, gdy wartość budynków w okresie ubezpieczenia ulegnie 

zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika 

mienia, Wykonawca dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady 

określone dla rozliczenia wzrostu wartości mienia. 

W przypadku nowych budynków zastosowanie wartości odtworzeniowej 

ustalonej na postawie wartości kontraktów budowlanych lub wyceny 

rzeczoznawcy będzie dodatkowo zaznaczane. 

 

9.6. Klauzula reprezentantów 

Wykonawca uzna szkodę i wypłaci odszkodowanie na warunkach umowy 

ubezpieczenia także w przypadku, gdy szkoda będzie wynikiem winy umyślnej 

oraz/lub rażącego niedbalstwa, chyba że wina umyślna zostanie wykazana 

i udowodniona Dyrektorowi Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

 

9.7. Klauzula zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych 

Wykonawca oświadcza, iż stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw 

kradzieżowych ubezpieczanego majątku uznaje za wystarczający i nie będzie 

powoływał się na zapisy OWU dotyczące minimalnych wymogów dotyczących 

zabezpieczeń, o ile spełniają one jednocześnie wymogi określone 

odpowiednimi przepisami prawa. 

 

9.8. Klauzula zniesienia regresu 

Wykonawca rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do 

Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, pracowników Morskiej 

Służby Poszukiwania i Ratownictwa i osób, za których działania Morska Służba 

Poszukiwania i Ratownictwa ponosi odpowiedzialność. Za pracownika uważa 

się osobę zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, umowy o pracę, a także mianowania, powołania lub wyboru. 

Wykonawca zachowuje prawo regresu, jeżeli sprawca wyrządził szkodę 

umyślnie. Ciężar dowodu działania umyślnego spoczywa na Wykonawcy. 

 

9.9. Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 

Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia mienia, wszelkie  

udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z 

kosztami rozbiórki /demontażu (i ponownego montażu pozostałości nadających 

się do dalszego użytku), utylizacji, złomowania, usunięcia rumowiska, 

oszalowania lub umocnienia oraz wywiezienia pozostałości, poniesione lub 

konieczne do poniesienia przez Zamawiającego w związku ze zrealizowaniem 

się zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach umowy 

ubezpieczenia. 

Są to koszty niezależne od sumy ubezpieczenia/limit ponad sumę 

ubezpieczenia i wynoszą 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia.  
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Koszty z przedmiotowej klauzuli będą realizowane w pierwszej kolejności przed 

kosztami w ramach sumy ubezpieczenia. 

 

9.10. Klauzula daty składki 

Dniem zapłaty składki (lub pierwszej raty składki) jest dzień złożenia dyspozycji 

przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki (pierwszej raty składki), o ile 

stan środków na rachunku bankowym ubezpieczającego pozwalał na 

zrealizowanie płatności. Nieopłacenie składki (lub pierwszej raty składki) 

upoważnia Wykonawcę do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po uprzednim 

wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 

dni od daty doręczenia (nieopłacenie składki lub jej pierwszej raty nie powoduje 

automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej).  

 

9.11. Klauzula katastrofy budowlanej 

Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane katastrofą budowlaną bez 

względu na to, czy katastrofa budowlana dotyczy mienia będącego własnością 

Zamawiającego, czy osoby trzeciej. Definicję katastrofy budowlanej przyjmuje 

się zgodnie z definicją Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. 2013 r. 1409 z późń. zm.). 

Limit odpowiedzialności do pełnej sumy ubezpieczenia mienia. 

 

9.12.  Klauzula ochrony w przypadku niedopełnienia obowiązków 

Jeżeli Zamawiający nie dopełnił obowiązków określonych w umowie 

ubezpieczenia, a i ich niedopełnienie miało wpływ na powstanie szkody lub jej 

rozmiar, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub 

części, tylko w wypadku, kiedy nie dopełnienie obowiązku było wynikiem winy 

umyślnej Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

 

9.13. Automatyczne pokrycie nowych lokalizacji 

Mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach, objęte zostaje automatycznie 

ochroną ubezpieczeniową. 

Ochrona ubezpieczeniowa dla nowopowstałych lokalizacji rozpoczyna się 

automatycznie: 

a) w pierwszym dniu obowiązywania kontraktu najmu itp. dla budynków lub 

pomieszczeń najmowanych przez Zamawiającego, 

b) w pierwszym dniu po podpisaniu umowy kupna itp. i formalnym przejściu 

własności nieruchomości na Zamawiającego w przypadku zakupu nowych 

nieruchomości, 

c) w pierwszym dniu po podpisaniu i przekazaniu stosownego protokołu 

zdawczo-odbiorczego dla nowowybudowanych lub wyremontowanych 

budynków, odbieranych przez Zamawiającego. 

W ramach klauzuli obowiązuje limit 200.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
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Ochrona dla nowych lokalizacji pod warunkiem spełnienia wymogów 

dotyczących zabezpieczeń określonych w umowie ubezpieczenia oraz 

zgłoszenia do Wykonawcy nowych lokalizacji w terminie 30 dni od ich 

uruchomienia. 

 

10. Klauzule fakultatywne  – brak akceptacji nie spowoduje odrzucenia oferty, 

ma jednakże wpływ na jej ocenę 

 

Wykupienie franszyzy redukcyjnej dla szkód w przenośnym sprzęcie elektronicznym 

używanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie całego świata – 5 pkt 

 

III. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
 

1. Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej, kontraktowej (w tym 

zbiegu roszczeń) wraz z konsekwentnymi stratami finansowymi Zamawiającego, 

jego obecnych i byłych pracowników oraz pełnomocników i innych, a także inne 

osoby za których działalnie lub zaniechanie odpowiedzialna jest Morska Służba 

Poszukiwania i Ratownictwa, w związku z prowadzeniem działalności oraz 

posiadaniem lub użytkowaniem mienia własnego oraz obcego, w tym 

nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń. 

 

Ochrona powinna dotyczyć odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich 

z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności lądowo-biurowej 

z wyłączeniem ryzyk morskich (tj. związanych z posiadaniem i eksploatacją 

jednostek pływających oraz wykonywaniem zadań poszukiwania i ratowania 

życia na morzu) objętych odrębnym ubezpieczeniem. 

 
z włączeniem: 

1.1. odpowiedzialności cywilnej najmującego rzeczy ruchome; 

1.2. odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone poszkodowanym przez 

podwykonawców Zamawiającego (bez obowiązku sporządzania listy 

podwykonawców oraz okazywania dwustronnie parafowanej umowy); 

1.3. odpowiedzialności cywilnej za szkody w nieruchomościach (wszystkie zdarzenia) 

osób trzecich, z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy 

użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowywania lub innej umowy 

o podobnym charakterze;   

1.4. odpowiedzialności cywilnej wobec pracowników z tytułu wypadków przy pracy - 

OC pracodawcy (szkody osobowe i rzeczowe).  

Definicja pracownika rozumianego jako osoba fizyczna obejmuje wszystkie 

możliwe formy zatrudnienia dopuszczone przez kodeks pracy jak i wszelkie 

formy umów cywilnoprawnych (np. zlecenie, kontrakty menedżerskie, 

jednoosobowa działalność gospodarcza wyłącznie na rzecz Zamawiającego). Za 
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pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu 

Zamawiający powierzył wykonywanie pracy. 

Wypłata środków z ZUS nie będzie traktowana jako franszyza od odszkodowania 

zasądzonego od Zamawiającego.  

Ochrona nie może zawierać wyłączeń związanych z używaniem maszyn lub 

urządzeń o niewłaściwych parametrach lub w złym stanie technicznym; 

1.5. odpowiedzialności cywilnej za szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu 

samochodów i innych pojazdów należących do pracowników Zamawiającego;  

1.6. odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio 

z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu 

jakichkolwiek substancji związanych z przypadkową emisją substancji 

niebezpiecznych dla środowiska, również wyrządzone przez pojazdy 

podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 

wyłącznie w art. 38 ust. 1, pkt 4  (tj. zanieczyszczenie lub skażenie środowiska) 

Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz.U. 2003 nr 124 

poz.. 1152 z późn. zm.). Ochrona obowiązuje pod warunkiem, że jej przyczyna 

była nagła, niespodziewana i niezależna od woli osób objętych ubezpieczeniem 

lub osób, za które ponoszą odpowiedzialność; 

1.7. odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na skutek rażącego 

niedbalstwa i winy umyślnej pracowników i podwykonawców; 

1.8. odpowiedzialności cywilnej organizatora konferencji, imprez, np. kulturalnych, 

sportowych, sportowo-rekreacyjnych, artystycznych, rozrywkowych, 

okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu 

organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – 

bez obowiązku każdorazowego zgłaszania. Ochrona nie dotyczy szkód 

spowodowanych w związku z organizacją wyścigów lub pokazów konnych, 

rowerowych, samochodowych, wodnych, motorowych lub lotniczych oraz 

przygotowaniami do nich; 

1.9. odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe wskutek utraty, zniszczenia, 

zagubienia dokumentów należących do osób trzecich, w tym pokrycie kosztów 

odtworzenia dokumentów poniesionych przez osoby trzecie; 

1.10. odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez pojazdy 

niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, 

będące w posiadaniu lub użytkowaniu Zamawiającego; 

1.11. odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych 

Pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

 

2. Czasowy zakres ochrony 

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody, które wystąpiły w okresie 

ubezpieczenia. 

 

3. Zakres terytorialny: Cały świat bez USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. 

 

4. Suma gwarancyjna  
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500.000,00 zł (słownie zł: pięćset tysięcy) na jedno i 1.000.000,00 zł (słownie zł: 

jeden milion) na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z uwzględnieniem 

limitów wymienionych w punkcie 5 (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia). 

 

5. Limity odpowiedzialności oraz system odszkodowawczy 

 

Tabela 1. Limity odpowiedzialności w poszczególnych klauzulach 

L.p. Rodzaj majątku/ryzyka 

Limit odpowiedzialności na 
jedno i wszystkie zdarzenia 

w rocznym okresie 
ubezpieczenia (w zł) 

1 OC pracodawcy 500.000,00 zł 
2 Wina umyślna pracowników, podwykonawców 500.000,00 zł 
3 Utrata, zniszczenie dokumentów 50.000,00 zł 
4 OC za szkody wyrządzone w środowisku 100.000,00 zł 

5 
OC za szkody polegające na zniszczeniu, 

uszkodzeniu samochodów i innych pojazdów 
należących do pracowników Zamawiającego 

200.000,00 zł 

 

Pozostałe rozszerzenia opisane w zakresie ochrony do pełnej wysokości sumy 

gwarancyjnej. 

 

5.1. Umowa  podlega  prawu  polskiemu. Wszelkie  spory  sądowe  rozstrzygane  

będą  w  sądzie powszechnym właściwym dla  miejsca  siedziby  

Zamawiającego. 

5.2. Jeżeli Wykonawca na bazie otrzymanych informacji zawarł umowę 

ubezpieczenia wszelkie inne informacje wpływające na odpowiedzialność 

Wykonawcy uważa się za nieistotne. W przypadku ujawnienia istotnej zmiany 

prawdopodobieństwa wypadku i zastosowania wypowiedzenia umowy na 

podstawie art. 816 Kodeksu Cywilnego, składka ubezpieczeniowa podlega 

rozliczeniu według dotychczasowego poziomu i stawek za czas trwania 

odpowiedzialności i wykorzystany okres ubezpieczenia, licząc od początku 

trwania umowy do dnia ustania odpowiedzialności Wykonawcy. Rozliczenie 

należnej składki za czas trwania odpowiedzialności nastąpi według systemu pro 

rata temporis.  

 

6. Franszyzy 

 

Franszyza integralna : brak 

Franszyza redukcyjna : brak 

 

7. Definicja szkody 

 

7.1. Przez „szkodę osobową” rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój 

zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby 

osiągnąć, gdyby szkody nie doznał. 
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7.2. Przez „szkodę rzeczową” rozumie się utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, 

w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby 

nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. 

7.3. Przez „czyste straty finansowe” rozumie się straty nie wynikające ze szkody na 

mieniu ani na osobie. 

 

8. Postanowienia i klauzule dodatkowe 

 

8.1.  Klauzula obowiązek obrony przed roszczeniami 

W granicach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca ma obowiązek 

dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu 

roszczenia i wypłacie odszkodowania albo prowadzenia obrony 

ubezpieczonego/ubezpieczającego przed nieuzasadnionym roszczeniem.  

 

8.2.  Klauzula daty składki 

Dniem zapłaty składki (lub pierwszej raty składki) jest dzień złożenia dyspozycji 

przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki (pierwszej raty składki); o ile stan 

środków na rachunku bankowym ubezpieczającego pozwalał na zrealizowanie 

płatności; nieopłacenie składki (lub pierwszej raty składki) upoważnia 

Wykonawcę do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po uprzednim wezwaniu 

do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni od daty 

doręczenia (nieopłacenie składki lub jej pierwszej raty nie powoduje 

automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej).  

 

8.3. Klauzula zniesienia regresu  

Wykonawca rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do 

Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, pracowników Morskiej 

Służby Poszukiwania i Ratownictwa i osób, za których działania Morska Służba 

Poszukiwania i Ratownictwa ponosi odpowiedzialność. Za pracownika uważa się 

osobę zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

umowy o pracę, a także mianowania, powołania lub wyboru. Wykonawca 

zachowuje prawo regresu, jeżeli sprawca wyrządził szkodę umyślnie. Ciężar 

dowodu działania umyślnego spoczywa na Wykonawcy. 

 

8.4.  Klauzula ograniczenia wypłaty odszkodowania 

Odmowa lub ograniczenie wypłaty odszkodowania przez Wykonawcę ze 

względu na niedopełnienie obowiązków zawartych w umowie, może mieć 

zastosowanie tylko w przypadku, kiedy niedopełnienie to miało bezpośredni 

wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody. 

Ograniczenie nie może przekraczać stopnia, w jakim niedopełnienie obowiązku 

wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody. 

 

8.5.  Klauzula ochrony w przypadku niedopełnienia obowiązków 

Jeżeli ubezpieczający nie dopełnił obowiązków określonych w umowie 

ubezpieczenia, a i ich niedopełnienie miało wpływ na powstanie szkody lub jej 
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rozmiar, Wykonawca może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub 

części, tylko w wypadku, kiedy nie dopełnienie obowiązku było wynikiem winy 

umyślnej Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

 

9. W granicach swojej odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawca 

będzie zobowiązany do: 

9.1. zwrotu kosztów zastosowania przez Zamawiającego po zajściu wypadku 

ubezpieczeniowego środków w celu zmniejszenia rozmiarów objętej 

ubezpieczeniem szkody, jeżeli były one celowe, chociażby okazały się 

bezskuteczne; 

9.2. zapłacenia kosztów pomocy prawnej, tj. m.in.: wynagrodzenie adwokatów 

i radców prawnych, należności biegłych i świadków, koszty sądowe, inne koszty 

ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności Zamawiającego, oraz 

koszty podróży z tym związane. Koszty pomocy prawnej obejmować będą 

również wymienione koszty powstałe w postępowaniu administracyjnym, a także 

w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym, jeżeli mają one związek 

z ustaleniem odpowiedzialności Zamawiającego za szkodę objętą 

ubezpieczeniem. 

 

10. Jeżeli Warunki Ubezpieczenia w jakimkolwiek zapisie: 

10.1. stanowią, iż w przypadku samodzielnego uznania i / lub zaspokojenia roszczenia 

poszkodowanego przez Zamawiającego, ubezpieczyciel będzie zwolniony 

z obowiązku świadczenia; 

10.2. uzależniają udzielanie ochrony ubezpieczeniowej (lub zwalniają ubezpieczyciela  

z odpowiedzialności) od realizacji zaleceń Wykonawcy dotyczących okoliczności 

szczególnie niebezpiecznych;  

10.3. przewidują, że Zamawiający jest zobowiązany podawać znane sobie 

okoliczności lub zmianę tychże okoliczności, o które Wykonawca zapytywał 

przed zawarciem umowy ubezpieczenia; 

10.4. przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za 

szkody wyrządzone osobom bliskim wobec osób objętych ubezpieczeniem; 

10.5. wyłączają odpowiedzialność za szkody powstałe podczas lub wskutek 

przeprowadzanych prac modernizacyjnych, montażowych, wykończeniowych 

budowlanych, remontowych, itp. także z użyciem wszelkiego rodzaju maszyn i 

urządzeń powodujących drgania/wibracje; 

10.6. wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek 

naruszenia przepisów (np. p.poż, bhp, branżowe); 

to takie zapisy nie mają zastosowania. 

 

11. Klauzule fakultatywne  – brak akceptacji nie spowoduje odrzucenia oferty, 

ma jednakże wpływ na jej ocenę. 

 

Podniesienie sumy gwarancyjnej do 1 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki 

w okresie ubezpieczenia – 5 pkt 
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Załączniki: 

1. Wykaz budynków i budowli 

2. Wykaz budynków z mieniem pracowniczym 

3. Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego 

4. Wykaz sprzętu do prowadzenia szkoleń medycznych 

5. Szkodowość 

6. Podstawowe dane na 2021 r. 



Morska Służba Poszukiwania  

          i Ratownictwa 

 

 

 

Wykaz BUDYNKÓW I BUDOWLI  Służby SAR do ubezpieczenia w 2021 roku 
 

 

 

 

 

Lp 

 

Rodzaj budynku 

Nr 

inwentarzo-

wy (wg 

KRST) 

 

Adres 

 

Mat. Ścian i dachu 

 

Klasa 

budynku 

 

Rok 

budowy 

Wartość 

ubezpieczenio

wa brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

Brzegowa Stacja 

Ratownicza Świbno 

W wartość budynku 

wchodzi ogrodzienie 

z bramą wjazdową 

10900-0031 8-690 Świbno  

ul. Świbnieńska 9 B 

Bloczki betonowe 

cegła silikatowa/ 

blachodachówka 

I 2004 749.770,29 

 

2 

Brzegowa Stacja 

Ratownicza 

Sztutowo 

W wartość budynku 

wchodzi ogrodzenie 

z bramą wjazdową 

10900-0037 82-110 Sztutowo  

ul. Obozowa 8 A 

Cegła /dachówka 

ceramiczna 

I 2009 2.261.241,49 

 

3 

Stacja Ratownictwa 

Morskiego 

Świnoujście 

10900-0034 72-600 Świnoujście  

Ul. Wybrzeże 

Władysława IV 1 

Cegła/dachówka I 2008 4.139.100,02 

 

4 

Budynek 

Magazynowo 

Warsztatowy 

Świnoujście 

10400-0035 72-600 Świnoujście  

Ul. Wybrzeże 

Władysława IV 1 

Cegła/dachówka I 2008 3.650.721,96 

 

5 

Budynek odpraw 

granicznych – punkt 

przyjęcia rozbitków 

Świnoujście 

10900-0036 72-600 Świnoujście  

Ul. Wybrzeże 

Władysława IV 1 

Cegła/dachówka I 2008 510.992,00 

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

6 Stacja Ratownictwa 

Morskiego Darłowo 

W wartość budynku 

wchodzi szlaban 

wjazdowy 

10500-0033 76-150 Darłowo 

ul. Wilków Morskich 23 

Cegła /dachówka 

ceramiczna 

I 2007 2.220.185,18 

7 Stacja Ratownictwa 

Morskiego  Łeba 

10900-0039 84-360 Łeba  

ul. Kościuszki  

Cegła /dachówka 

ceramiczna 

I 2010 2.345.358,82 

 

8 

Stacja Ratownictwa 

Morskiego – Hangar 

Łeba 

13900-0004 84-360 Łeba 

ul. Kościuszki 1 A 

Cegła /lupki I 1900 

 

23.640,11 

 Hangar w Łebie nie podlega konserwatorowi zabytków. 

Prace modernizacyjne były przeprowadzone w 2011 r. Koszt remontu to ok. 150 000,00 PLN. 

 

9 

Stacja Ratownictwa 

Morskiego 

Władysławowo 

10900-0029 84-120 Władysławowo 

ul. Hryniewickiego 2 

Pustak/ dachówka 

ceramiczna 

I 2001 805.801,66 

 

10 

Stacja Ratownictwa 

Morskiego 

Kołobrzeg 

16600-0026 78-100 Kołobrzeg 

ul. Warzelnicza 7 

Cegła / papa I 1996 461 324,61 

12 Stacja Ratownictwa 

Morskiego Dziwnów 

16600-0024 72-420 Dziwnów  

ul. Osiedle Rybackie 16 

Drewno /dachówka II 1995 262 632,88 

13 Garaż Dziwnów 19900-0025 72-420 Dziwnów  Metal /dachówka I 1995 165.961,66 



 2 

ul. Osiedle Rybackie 16 

 

14 

Stacja Ratownicza 

Ustka 

W wartość budynku 

wchodzi brama 

wjazdowa z 

ogrodzeniem 

10900-0038 76-280 Ustka ul. 

Bohaterów Westerplatte 

16 

Pustak ceramiczny 

Porother/dachówka 

ceramiczna 

I 2009 3.418.611,39 

15 Stacja Ratownicza 

Trzebież 

16600-0023 72-020 Trzebież 

ul. Kwiatkowskiego 1 

Drewno /dachówka II 1994 108 565,18 

16 Budynek 

gospodarczy 

Trzebież 

19500-0008 72-020 Trzebież  

ul. Kwiatkowskiego 1 

Cegła /papa I 1978 3.000,00 

17 Garaż ze slipem 

Trzebież 

19900-0022 72-020 Trzebież  

ul. Rybacka 1 

Stal /blacha I 1995 11.737,34 

18 Budynek 

administracyjny 

MSPiR Gdynia 

10500-0032 81-340 Gdynia  

ul. Hryniewickiego 10 

Cegła/papa I I p. lata 

30-ste II i 

III p. po 

1950 r. 

2.177.399,98 

 Budynek MSPiR w Gdyni był gruntownie remontowany w 2002 r., a malowanie ścian odbyło się w 2012 r. 

19 Stacja Ratownictwa 

Morskiego 

Tolkmicko W 

wartość budynku 

wchodzi brama 

wjazdowa z 

ogrodzeniem 

10900 - 0042 82 – 340 Tolkmicko 

ul. Port 1 b 

Bloczki wapienno-

piaskowe, 

cegła/dachówka 

ceramiczna 

I 2012 1 995 658,36 

20 Stacja Ratownictwa 

Morskiego  

Hel W wartość 

budynku wchodzi 

brama wjazdowa z 

ogrodzeniem 

10900 - 0044 84 – 150 Hel 

Ul. Sikorskiego 29,  

 

Bloczki wapienno-

piaskowe, 

blachodachówka 

I 2013 3 328 560,52 

21 Stacja Ratownicza 

Górki Zachodnie 

W wartość budynku 

wchodzi brama 

wjazdowa z 

ogrodzeniem 

10900 - 0046 80 – 642 Gdańsk 

Ul. Stogi 24 

Bloczki wapienno-

piaskowe/papa 

bitumiczna 

I 2014 1.960.952,86 

 

Razem:          30.601.216,31 

 

 



Morska Służba Poszukiwania                                                                      

i Ratownictwa 

 

 

WYKAZ BUDYNKÓW 

W których pracują pracownicy MSPiR, sporządzony w związku z ubezpieczeniem 

mienia pracowników w 2021 r. 

 

 

 

L/P 

 

 

Rodzaj budynku 

 

Adres 

 

Ilość osób 

1 Budynek administracyjny MSPiR 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 50 

2 Budynek Bazy – Nabrzeże 

Norweskie w porcie Gdynia 

81-336 Gdynia, ul. Indyjska 1 12 

3 Brzegowa Stacja Ratownicza 

Świbno 

80-690 Świbno, ul. Świbnieńska 9 B 1 

4 Brzegowa Stacja Ratownicza 

Sztutowo 

82-110 Sztutowo, ul. Obozowa 8 A 1 

5 Stacja Ratownicza  

Górki Zachodnie 

80-642 Gdańsk, ul. Stogi 24 4 

6 Stacja Ratownicza Tolkmicko 82-340 Tolkmicko, ul. Parkowa 1 3 

7 Stacja Ratownicza Darłowo 76-150 Darłowo, ul. Wilków Morskich 23 6 

8 Stacja Ratownicza Trzebież 72-020 Trzebież, ul. Kwiatkowskiego 1 4 

9 Stacja Ratownicza Świnoujście 72-600 Świnoujście, ul. Wybrzeże 

Władysława IV 1 

14 

10 Stacja Ratownictwa Morskiego 

Łeba 

84-360 Łeba, ul. Kościuszki 1 A 5 

11 Stacja Ratownictwa Morskiego 

Ustka 

76-270 Ustka, ul. Bohaterów Westerplatte 16 13 

12 Stacja Ratownictwa Morskiego 

Dziwnów 

72-420 Dziwnów, ul. Osiedle Rybackie 16 5 

13 Stacja Ratownictwa Morskiego 

Kołobrzeg 

78-100 Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 7 5 

14 Stacja Ratownictwa Morskiego 

Władysławowo 

84-120 Władysławowo, ul. Hryniewickiego 2 5 

15 Stacja Ratownictwa Morskiego 

Tolkmicko 

82 – 340 Tolkmicko, ul. Port 1 b 3 

16 Stacja Ratownictwa Morskiego  

Hel 

84 – 150 Hel, ul. Sikorskiego 29 7 

     Razem:            138 

 

 

 



Morska Służba Poszukiwania  

i Ratownictwa 

Wykaz sprzętu elektronicznego-komputerowego 
do ubezpieczenia w 2021 r. 

 

L/p Sprzęt stacjonarny 

Opis pozycji 

Rok 
produkcji
ji 

Nr 
inwentarzowy 

Wartość 

odtworzenia 
1 2 3 4 5 

1 Drukarka BW-printer HP 2003 49100-0446 3 181,46 
2 Drukarka HP LJ 1300 2003 49100-0450 3 181,46 
3 Drukarka HP LJ 1300 2003 49100-0451 3 181,46 
4 Drukarka HP LJ 1300 2003 49100-0452 3 181,46 
5 Drukarka OKI 3321 2005 49100-0458 2 220,40 
6 Drukarka HP Desk Jet 6940 2006 49100-0491 475,80 
7 Drukarka HP Desk Jet 1280 C 2006 49100-0492 1 073,60 
8 Drukarka HP Laser Jet 2006 49100-0498 1 598,20 
9 Drukarka DeskJet 6980 2007 49100-0505 636,84 
10 Drukarka Laser HP 2007 49100-0554 1 195,00 
11 Drukarka Seiko 2008 49100-0560 5 368,00 
12 Drukarka HP Laser Jet PI006 2008 49100-0568 296,00 
13 Urządzenie wielofunkcyjne DCP-

150 

2008 49100-0573 199,00 
14 Drukarka HP Laser PI505 2008 49100-0574 499,00 
15 Drukarka HP Laser JET Color 

CP151n 

2008 49100-0581 976,00 
16 Drukarka HP Laser Jet 2009 49100-0603 1 454,24 
17 Drukarka OKI 2009 49100-0604 1 830,00 
18 Laserowe urządzenie 

wielofunkcyjne 

2009 49100-0607 2 382,66 
19 Drukarka HP Desk Jet 2009 49100-0608 445,30 
20 Drukarka HP Laser Jet 2009 49100-0618 1 455,46 
21 Drukarka HP Color Laser Jet 2010 49100-0660 1 489,00 

22 Drukarka HP LaserJet P2055dn. 2010 49100-0647 1 180,96 
23 Drukarka HP LaserJet P2055dn. 2010 49100-0648 1 180,96 
24 Drukarka LaserJet Pro 

M153dnfMFP 

2010 49100-0649 920,00 
25 Drukarka HP LaserJet M1522n 2010 49100-0655 1 277,34 
26 Drukarka HP LaserJet Ml 522n 2010 49100-0656 1 277,34 
27 Drukarka HP LaserJet Pro 2011 49100-0665 1 131,60 
28 Drukarka HP LaserJet P2055dn. 2011 49100-0679 1 077,74 
29 Urządzenie wielofunkcyjne HP 

LaserJet 

2011 49100-0680 995,11 
30 Urządzenie wielofunkcyjne 

BROTHER 

2011 49100-0684 1 143,90 
31 Urządzenie wielofunkcyjne 

BROTHER 

2011 49100-0689 1 099,00 
32 Urządzenie wielofunkcyjne 

BROTHER 

2011 49100-0690 1 099,00 
33 Urządzenie wielofunkcyjne 

TOSHIBA 

2011 49100-0691 3 075,00 
34 Serwer baz danych 2003 49100-0407 83 993,05 
35 Serwer baz danych 2003 49100-0409 83 993,05 
36 Serwer Web 2003 49100-0410 54 667,21 
37 Serwer Web 2003 49100-0411 54 667,21 
38 Serwer aplikacji 2003 49100-0412 260 389,05 
39 Serwer aplikacji 2003 49100-0413 260 389,05 
40 Serwer aplikacji 2003 49100-0415 260 389,05 
41 Serwer aplikacji 2003 49100-0416 260 389,05 
42 Zestaw komputerowy 2003 49100-0418 5 953,36 

43 PC firewall 2003 49100-0429 57 533,65 
44 PC firewall 2003 49100-0430 57 533,65 
45 SWITCH 3 COM 2003 49100-0431 4 409,90 
46 SWITCH 3 COM 2003 49100-0432 4 409,90 
47 Zestaw komputerowy Inet Serwer 2003 49100-0433 34 344,22 
48 Zestaw komputerowy PLASMA 2003 49100-0435 195 322,00 



49 UPS Corver Partner 2003 49100-0455 27 673,26 
50 Monitor morski LCD 17" 2006 49100-0477 2 806,00 
51 Monitor Samsung 2006 49100-0487 707,60 
52 Monitor HP LCD 17" 2007 49100-0504 678,00 
53 Monitor LCD HP 2007 49100-0527 1 000,00 
54 Monitor LCD HP 2007 49100-0528 1 000,00 
55 Monitor LCD 19" 2007 49100-0536 834.00 
56 Monitor LCD 19" 2007 49100-0537 834,00 
57 Monitor LCD 19" 2007 49100-0538 834,00 
58 Monitor LCD 19" 2007 49100-0547 975,00 
59 Monitor LCD 19" 2007 49100-0548 975,00 
60 Monitor LCD 19" 2007 49100-0549 975,00 
61 Monitor LCD 19" 2007 49100-0550 975,00 
62 Monitor LCD 19" 2007 49100-0551 975,00 
63 Monitor LCD 20" 2007 49100-0552 1 490,84 
64 Skaner HP ScanJet G3010 2007 49100-0555 301,94 
65 Konsola KVM Broadrack 

UNICORN 15 

2007 49100-0557 3 294,00 
66 Konsola KVM Broadrack 

UNICORN 15 

2007 49100-0558 3 294,00 
67 Monitor HP LCD 19" 2008 49100-0566 830,00 
68 Monitor HP LCD 20" 2008 49100-0577 1 610,00 
69 Monitor HP LCD 20" 2008 49100-0578 1 610,00 
70 Skaner 2009 49100-0629 2 591,28 
71 Serwer systemu 

teleinformatycznego 

2009 49100-0589 107 991,47 
72 Serwer systemu 

teleinformatycznego 

2009 49100-0590 17 303,26 
73 Serwer systemu 

teleinformatycznego 

2009 49100-0591 17 303,26 
74 Komputer prezentacji danych 2009 49100-0592 8 737,64 
75 Komputer -DELL 2009 49100-0593 9 800,26 

76 Komputer -DELL 2009 49100-0594 9 800,26 
77 Komputer -DELL 2009 49100-0595 6 905,20 
78 Komputer -DELL 2009 49100-0596 3 200,06 
79 Komputer -DELL 2009 49100-0597 3 200,06 
80 Komputer -DELL 2009 49100-0598 3 200,06 
81 Komputer GMDSS 2009 49100-0599 3 718,56 
82 Punt dostępowy sieci 

bezprzewodowej 

2009 49100-0600 3 616,08 
83 3Com Switch 5500 2009 49100-0601 15 547,68 
84 FortiGate FG-60B 2009 49100-0602 5 455,84 
85 Urządzenie archiwizujące DELL 2009 49100-0605 14 537,52 
86 Avocent LCD RackConsole 2009 49100-0606 7 052,62 
87 Monitor DELL 2009 49100-0610 1 933,58 
88 Monitor DELL 2009 49100-0611 1 933,58 
89 Komputer HP 2009 49100-0615 3 220,00 
90 Komputer HP 2009 49100-0616 3 220,00 
91 Komputer HP 2009 49100-0624 2 694,98 
92 Monitor HP LCD 2009 49100-0630 783,24 
93 Monitor HP 2009 49100-0634 755,18 
94 Monitor HP 2009 49100-0726 1 328,58 
95 Bezprzewodowy punkt dostępowy 

CISCO 

2009 49100-0729 1 084,99 
96 Monitor 2010 49100-1001 200,00 
97 Monitor HPLCD 19" 2010 49100-0650 768,60 
98 Monitor HPLCD 19" 2010 49100-0651 768,60 
99 Zestaw komputerowy 201 49100-0654 2 830,39 
100 Monitor 2011 49100-0666 758,91 

101 Monitor 2011 49100-0670 528,90 
102 Monitor 2011 49100-0671 528,90 
103 Monitor DELL LCD 20" 2011 49100-0682 1 429,26 
104 Komputer HP PRO 3120 2011 49100-0675 2 054,10 



105 Komputer HP CQ8100 Elitę 2011 49100-0681 2 846,22 

106 Komputer HP CQ8100 Elitę 2011 49100-0683 2 902,80 
107 Komputer HP Compaq 6200 MT 2011 49100-0685 2 297,97 
108 Monitor LG Flatron LCD 21" 2011 49100-0687 372,49 
109 Komputer HP Compaq Elitę 8200 2011 49100-0688 2 366,84 
110 Router Cisco 2011 49100-0872 922,50 
111 Komputer HP Compaq 2012 49100-0693 2 190,75 
112 Monitor ASUS 2012 49100-0695 506,76 
113 Komputer HP 2012 49100-0696 2 261,91 
114 Komputer HP 2012 49100-0697 2 261,97 
115 Monitor HP 2012 49100-0698 494.00 
116 Drukarka Brother 2012 49100-0700 801,96 
117 Drukarka Brother 2012 49100-0701 926,19 
118 Komputer HP 2012 49100-0702 1 585,00 
119 Drukarka HP 2012 49100-0703 305.05 
120 Drukarka OKI 2012 49100-0704 14 944,50 
121 Monitor 2012 49100-0705 461,47 
122 Urządzenie wielofunkcyjne 

BROTHER 

2012 49100-0706 843,14 
123 Komputer HP 2012 49100-0707 2 484.60 
124 Komputer HP 2012 49100-0719 2 999,12 
125 Monitor HP 2012 49100-0721 960,38 
126 Komputer HP 2012 49100-0722 3 046,51 
127 Monitor HP 2012 49100-0723 980.65 
128 Zasilacz UPS 2012 49100-0708 482,91 
129 Zasilacz awaryjny UPS 2012 49100-0718 1 062,00 
130 Punkt dostępowy Cisco 2012 49100-0720 583,45 
131 Urządzenie wielofunkcyjne 

Samsung 

2012 49100-0733 1 399,00 
132 Drukarka HP 2012 49100-0724 1 940,07 
133 Drukarka Brother 2012 49100-0822 482.20 
134 Przełącznik sieciowy Cisco 2013 49100-0735 634,84 

135 Monitor HP 2013 49100-0741 615,00 
136 Monitor HP 2013 49100-0742 615,00 
137 Monitor HP 2013 49100-0743 615,00 
138 Monitor HP 2013 49100-0744 615,00 
139 Monitor HP 2013 49100-0745 615,00 
140 Monitor HP 2013 49100-0746 615,00 
141 Monitor HP 2013 49100-0747 615,00 
142 Monitor HP 2013 49100-0748 615,00 
143 Monitor Dell 2013 49100-0749 1 107,00 
144 Monitor Dell 2013 49100-0750 1 107,00 
145 Monitor Dell 2013 49100-0751 1 107,00 
146 Monitor Dell 2013 49100-0752 1 107,00 
147 Monitor Dell 2013 49100-0753 1 107,00 
148 Komputer CZR 2013 49100-0754 1 845,00 
149 Komputer CZR 2013 49100-0755 1 845,00 
150 Komputer CZR 2013 49100-0756 1 845,00 
151 Komputer CZR 2013 49100-0757 1 845,00 
152 Komputer CZR 2013 49100-0758 1 845.00 
153 Komputer CZR 2013 49100-0759 1 845,00 
154 Komputer CZR 2013 49100-0760 1 845,00 
155 Komputer CZR 2013 49100-0761 1 845,00 
156 Komputer CZR 2013 49100-0762 1 845,00 
157 Komputer CZR 2013 49100-0763 1 845,00 
158 Komputer CZR 2013 49100-0764 1 845,00 
159 Komputer CZR 2013 49100-0765 1 845,00 
160 Komputer CZR 2013 49100-0766 1 845,00 



161 Komputer CZR 2013 49100-0767 2 808,50 
162 Komputer CZR 2013 49100-0768 2 808,50 
163 Komputer CZR 2013 49100-0769 2 808,50 
164 Przełącznik sieciowy  2013 49100-0778 553,50 
165 Router Cisco 2013 49100-0779 3 690,00 
166 Urządzenie wielofunkcyjne OKI 2013 49100-0780 2 460,00 
167 Drukarka Lexmark 2013 49100-0781 2 829,00 
168 Drukarka Lexmark 2013 49100-0782 2 829.00 
169 Zasilacz awaryjny UPS 2013 49100-0783 615,00 
170 Zasilacz awaryjny UPS 2013 49100-0784 615,00 
171 Stacja dokująca 2013 49100-0785 676,50 
172 Stacja dokująca 2013 49100-0786 676,50 
173 Stacja dokująca 2013 49100-0787 676,50 
174 Stacja dokująca 2013 49100-0788 676,50 

175 Urządzenie wielofunkcyjne 2013 49100-0795 1 033,00 

176 Bezprzewodowy punkt dostępowy 

CISCO 

2013 49100-0789 492,00 
177 Bezprzewodowy punkt dostępowy 

CISCO 

2013 49100-0790 492,00 
178 Scaner Canon 2013 49100-0793 492,00 
179 Scaner Canon 2013 49100-0794 492,00 
180 Urządzenie wielofunkcyjne 2013 49100-0799 1 699,00 
181 Router Cisco 2013 49100-0815 29 004,63 
182 Serwer 2013 49100-0816 31 839,78 
183 Drukarka etykiet DYMO 2013 49100-0857 441,85 
184 Kolektor Honeywell 2014 49100-0826 3 444,00 
185 Drukarka etykiet Bixolon 2014 49100-0827 1 819,27 
186 Drukarka HP 2014 49100-0830 1 904,01 

187 Drukarka HP 2014 49100-0831 1 904,00 
188 Monitor Dell 2014 49100-0832 1 029,01 
189 Monitor HP 2014 49100-0833 637.00 
190 UPS Ever ECO 2014 49100-0834 548,01 
191 UPS Ever ECO 2014 49100-0835 548,01 
192 UPS Ever ECO 2014 49100-0836 548,01 
193 Monitor Iiyama 

 

 

 

 

 

2014 49100-0838 633,45 
194 Monitor LG Flatron LCD 21" 2014 49100-0839 651,90 
195 Punkt dostępowy Outdoor 2014 49100-0840 616,23 
196 Punkt dostępowy Outdoor 2014 49100-0841 616,23 
197 Przełącznik sieciowy Cisco 2014 49100-0842 2 750,28 
198 Drukarka Brother 2014 49100-0893 1 845,00 
199 Komputer HP 2014 49100-0894 2 776,11 
200 Komputer HP 2014 49100-0895 2 776,11 
201 Komputer HP 2014 49100-0896 2 776,11 
202 Drukarka HP 2014 49100-0897 1 805.64 
203 Przełącznik sieciowy HP 2014 49100-0898 1 103,31 
204 Monitor Liyama 2014 49100-0899 512,05 
205 Kolektor Honeywell 2014 49100-0900 3 459,19 

206 Monitor Iiyama 2014 49100-0902 637,14 

207 Monitor Iiyama 2014 49100-0903 637,14 

208 Monitor Dell 2014 49100-0904 624,84 

209 Monitor Dell 2014 49100-0905 624,84 

210 Monitor Dell 2014 49100-0906 624.84 

211 Monitor Dell 2014 49100-0907 624,84 

212 Komputer HP 2014 49100-0908 2 979,06 



213 Urządzenie wielofunkcyjne Brother 2014 49100-0914 1 881,90 

214 Bezprzewodowy punkt dostępowy 

CISCO 

 

 

2014 49100-0915 979,08 
215 Bezprzewodowy punkt dostępowy 

CISCO 

2014 49100-0916 979,08 
216 Router Cisco 2014 49100-0917 3 419,40 
217 Przełącznik sieciowy HP 2014 49100-0919 2 435,40 
218 Monitor ASUS 2015 49100-0928 599,00 

219 Serwer Dell R610 2015 49100-0929 3 299,98 

220 Drukarka HP 2015 49100-0932 434,19 

221 Urządzenie wielofunkcyjne HP 2015 49100-0933 369,00 
222 Drukarka Brother 2015 49100-0935 1 410.00 
223 Drukarka Canon 2015 49100-0936 579,33 
224 Monitor Neovo 2015 49100-0940 490,00 
225 Acces Point Cisco 2015 49100-0942 405,51 
226 Acces Point Cisco 2015 49100-0943 405,50 
227 Bezprzewodowy punkt dostępowy 

CISCO 

2015 49100-0945 328,41 
228 Bezprzewodowy punkt dostępowy 

CISCO 

2015 49100-0946 328,41 
229 Monitor Iiyama 2015 49100-0947 429,27 
230 Komputer Dell 2015 49100-0948 2 784.72 
231 Komputer Dell 2015 49100-0949 2 784,72 
232 Drukarka laserowa Brother 2015 49100-0950 892,00 
233 Drukarka laserowa Brother 2015 49100-0951 1 097,16 
234 Drukarka laserowa Brother 2015 49100-0952 1 097,16 
235 Urządzenie wielofunkcyjne 

Toshiba 

2015 49100-0954 13 899,00 
236 Komputer Dell 2015 49100-0958 2 718,30 
237 Komputer Dell 2015 49100-0959 2 718,30 
238 Komputer Dell 2015 49100-0960 2 718.30 
239 Komputer Dell 2015 49100-0961 2 210,00 
240 Scaner Canon 2015 49100-0963 306,27 
241 Rejestrator korespondencji 2015 49100-0966 243 149,00 
242 Komputer  2015 49100-0967 7 316,23 
243 Monitor 2015 49100-0968 2 466,13 
244 Rejestrator korespondencji 2015 49100-0969 146 033,89 
245 Komputer  2015 49100-0970 4 394,09 
246 Monitor 2015 49100-0971 1 481,15 
247 Skaner Canon 2016 49100-0972 316,70 
248 Drukarka 2016 49100-0976 1 628,52 
249 Drukarka 2016 49100-0977 1 628,52 
250 Bezprzewodowy punkt dostępowy 2016 49100-0978 306,27 
251 Bezprzewodowy punkt dostępowy 2016 49100-0979 306,27 
252 Monitor 2016 49100-0982 687,57 
253 Bezprzewodowy punkt dostępowy 2016 49100-0986 770,72 
254 Przełącznik cisco 2016 49100-0988 14 413,77 
255 Komputer 2016 49100-0989 32 474,00 
256 Stacja dokująca 2016 49100-0992 589,17 
257 Drukarka 2016 49100-0993 738,00 
258 Komputer 2016 49100-0994 3 044,25 
259 Komputer 2016 49100-0995 3 044,25 
260 Komputer 2016 49100-0996 3 044,25 
261 Skaner 2016 49100-0997 313,65 
262 Drukarka 2016 49100-0998 861,00 
263 Monitor 2016 49100-1003 759,00 
264 Monitor 2016 49100-1005 761,00 
265 Drukarka 2016 49100-1009 817,95 
266 Komputer 2016 49100-1010 2 102,07 
267 Komputer 2016 49100-1011 2 102,07 



268 Przełącznik cisco 2016 49100-1012 7 736,70 
269 Monitor 2016 49100-1013 735,54 
270 Drukarka 2016 49100-1014 817,95 
271 Komputer 2016 49100-1016 3 857,28 
272 Komputer 2016 49100-1017 3 857,28 
273 Drukarka 2016 49100-1018 621,15 
274 Komputer 2016 49100-1019 2 448,93 
275 Komputer 2016 49100-1020 2 448,93 
276 Drukarka 2016 49100-1021 1 537,50 
277 Monitor 2016 49100-1022 725,70 
278 Serwer Dell 2017 49100-1024 3 200,95 
279 Komputer  2017 49100-1028 37 719,00 
280 Serwer Dell 2017 49100-1032 27 582,75 
281 Serwer Dell 2017 49100-1033 26 611,05 
282 Przełącznik cisco 2017 49100-1034 11 457,78 
283 Router 2017 49100-1035 21 631,22 
284 Urządzenie wielofunkcyjne  2017 49100-1036 6 740,40 
285 Urządzenie wielofunkcyjne 2017 49100-1037 17 158,50 
286 Router 2017 49100-1038 798,04 
287 Kolektor PointMobile 2017 49100-1041 5 052,84 
288 Drukarka 2017 49100-1042 1 476,00 
289 Monitor 2018 487-002001 1 639,00 
290 Komputer Dell 2018 487-002002 4 419,00 
291 Komputer Dell 2018 487-002003 4 419,00 
292 Komputer Dell 2018 487-002004 4 419,00 
293 Komputer Dell 2018 487-002005 4 419,00 
294 Serwer sieciowy 2018 487-002006  1 749,00 
295 Router LTE 2018 487-002007 762,60 
296 Drukarka HP 2018 487-002008 1 694,76 
297 Drukarka HP 2018 487-002009 424,55 
298 Komputer Dell 2018 487-002010 2 225,07 
299 Komputer Dell 2018 487-002011 2 225,07 
300 Komputer Dell 2018 487-002012 2 225,07 
301 Komputer Dell 2018 487-002013 2 225,07 
302 Komputer Dell 2018 487-002014 2 225,07 
303 Komputer Dell 2018 487-002015 2 225,07 
304 Komputer Dell 2018 487-002016 2 225,07 
305 Monitor Dell 2018 487-002017 736,77 
306 Monitor Dell 2018 487-002018 736,77 
307 Monitor Dell 2018 487-002019 736,77 
308 Monitor Dell 2018 487-002020 736,77 
309 Monitor Dell 2018 487-002021 440,34 
310 Zasilacz awaryjny UPS 2018 487-002022 412,05 
311 Zasilacz awaryjny UPS 2018 487-002023 412,05 
312 Zasilacz awaryjny UPS 2018 487-002024 412,05 
313 Zasilacz awaryjny UPS 2018 487-002025 412,05 
314 Zasilacz awaryjny UPS 2018 487-002026 750,85 
315 Zasilacz awaryjny UPS 2018 487-002027 750,85 
316 Router LTE 2018 487-002028 731,22 
317 Router LTE 2018 487-002029 731,21 
318 Router LTE 2018 487-002030 731,21 
319 Router LTE 2018 487-002031 731,21 
320 Router LTE 2018 487-002032 731,21 
321 Router LTE 2018 487-002033 731,21 
322 Router LTE 2018 487-002034 731,21 
323 Router LTE 2018 487-002035 731,21 
324 Router LTE 2018 487-002036 731,21 



325 Router LTE 2018 487-002037 731,21 
326 Router LTE 2018 487-002038 731,21 
327 Router LTE 2018 487-002039 731,21 
328 Router LTE 2018 487-002040 731,21 
329 Router LTE 2018 487-002041 731,21 
330 Router LTE 2018 487-002042 731,21 
331 Drukarka OKI 2018 487-002043 1 457,55 
332 Zasilacz awaryjny 2018 487-002044 319,80 
333 Drukarka HP 2018 487-002045 353,01 
334 Zasilacz awaryjny 2018 487-002046 319,80 
335 Zasilacz awaryjny 2018 487-002047 410,82 
336 Zasilacz awaryjny 2018 487-002048 410,82 
337 Zasilacz awaryjny  2018 487-002053 409,59 
338 Zasilacz awaryjny 2018 487-002054 409,59 
339 Zasilacz awaryjny 2018 487-002055 409,59 
340 Monitor IIyama 2018 487-002056 594,45 
341 Komputer Dell 2018 487-002057 3 378,99 
342 Monitor 2018 487-002058 929,00 
343 Monitor 2018 487-002059 929,00 
344 Drukarka 2018 487-002060 1 194,00 
345 Drukarka 2018 487-002061 879,00 
346 Drukarka 2018 487-002062 177,12 
347 Drukarka 2018 487-002063 370,00 
348 Monitor 2019 487-002065 1 056,50 
349 Drukarka 2019 487-002066 998,00 
350 Drukarka 2019 487-002067 601,63 
351 Drukarka 2019 487-002068 524,00 
352 Stacja dokująca 2019 487-002070 565,80 
353 Router Cisco 2019 487-002072 340,99 
354 Komputer Dell 2019 487-002073 2 334,54 
355 Komputer Dell 2019 487-002074 2 334,54 
356 Komputer Dell 2019 487-002075 2 334,54 
357 Monitor Iiyama 2019 487-002076 848,70 
358 Monitor Iiyama 2019 487-002077 848,70 
359 Monitor Iiyama 2019 487-002078 608,85 
360 Monitor Iiyama 2019 487-002079 608,85 
361 Monitor Iiyama 2019 487-002080 608,85 
362 Monitor Iiyama 2019 487-002081 608,85 
363 Monitor Iiyama 2019 487-002082 608,85 
364 Komputer  2019 487-002083 3 614,97 
365 Komputer 2019 487-002084 3 614,97 
366 Komputer 2019 487-002086 2 334,54 
367 Komputer 2019 487-002087 2 334,54 
368 Serwer 2019 487-002092 28 892,70 
369 Serwer 2019 487-002093 23 849,70 
370 Zasilacz UPS 2019 487-002097 1 570,00 
371 Drukarka 2020 487-002098 1 381,78 
372 Przełącznik sieciowy CISCO 2020 487-002104 467,40 
373 Zapora siciowa Firewall 2020 487-002106 20 815,00 
374 Stacja dokująca 2020 487-002108 562,11 
375 Urządzenie wielofunkcyjne  2020 487-002109 1 694,94 
376 Drukarka 2020 487-002110 5 215,20 
377 Urządzenie wielofunkcyjne 2020 487-002111 1 826,55 
378 Drukarka  2020 487-002112 609,75 

Razem: 3 179 928,86  
 



 

L/p Sprzęt przenośny 

Opis pozycji 

Rok produkcji Nr 
inwentarzowy 

Wartość 
odtworzenio
wa 

l 2 3 4 5 

2 NOTEBOOK 2007 49100-0513 3 416,00 
3 NOTEBOOK 2007 49100-0544 2 758,00 
4 NOTEBOOK 2007 49100-0545 2 758,00 
5 NOTEBOOK 2008 49100-0559 2 647,40 
6 NOTEBOOK 2008 49100-0570 2 258,00 
7 NOTEBOOK 2008 49100-0571 2 258,00 
8 NOTEBOOK 2009 49100-0623 2 372,90 
9 NOTEBOOK 2009 49100-0633 3 189,00 
10 NOTEBOOK 2010 49100-0657 3411,12 
11 NOTEBOOK 2011 49100-0672 3 381,27 
12 NOTEBOOK 2011 49100-0692 3 490,74 
13 NOTEBOOK 2012 49100-0694 3 052,86 
14 NOTEBOOK 2012 49100-0699 2 505,00 
15 NOTEBOOK 2012 49100-0725 3 134,80 
16 NOTEBOOK 2013 49100-0770 3 382,50 
17 NOTEBOOK 2013 49100-0771 3 382,50 
18 NOTEBOOK 2013 49100-0772 3 382,50 
19 NOTEBOOK 2013 49100-0773 3 382,50 
20 NOTEBOOK 2013 49100-0774 3 444.00 
21 NOTEBOOK 2013 49100-0776 3 444,00 
22 NOTEBOOK 2014 49100-0858 2 595,12 
23 NOTEBOOK 2014 49100-0891 3 410,79 
24 NOTEBOOK 2014 49100-0892 3 410,79 
25 NOTEBOOK 2014 49100-0918 3 734,28 
26 Tablet 2014 49100-0923 11 150,00 
27 Notebook HP 2015 49100-0934 2 199,00 
28 Notebook Dell 2015 49100-0937 2 953,23 
29 Notebook Dell 2015 49100-0938 2 333,00 
30 Probook HP 2015 49100-0941 2 468,41 
31 Notebook 2016 49100-0980 2 471,00 
32 Notebook 2016 49100-0981 2 471,00 
33 Notebook 2016 49100-0991 2 777,34 
34 Notebook 2016 49100-1006 2 847,45 
35 Notebook 2016 49100-1007 2 847,45 
36 Notebook 2016 49100-1008 2 847,45 
37 Notebook 2016 49100-1015 2 733,06 
38 Laptop 2017 49100-1027 9 981,45 
39 Notebook 2017  49100-1040 4 399,00 
40 Tablet Dell 2018 487-002000 2 800,00 
41 Notebook Lenovo 2018 487-002049 3 674,01 
42 Notebook Lenovo 2018 487-002050 3 425,38 
43 Notebook Dell 2018 487-002051 2 586,54 
44 Notebook Dell 2018 487-002052 2 586,54 
45 Notebook 2019 487-002069 4 856,50 
46 Notebook 2019 487-002085 9 220,08 
47 Notebook 2019 487-002088 4 099,59 
48 Notebook 2019 487-002089 3 333,00 
49 Notebook 2019 487-002090 3 333,00 
50 Notebook 2019 487-002091 3 333,00 



51 Notebook 2019 487-002094 4 099,59 
52 Notebook 2019 487-002095 4 099,59 
53 Notebook 2019 487-002096 3 683,85 
54 Notebook 2020 487-002099 2 497,00 
55 Notebook 2020 487-002100 2 497,00 
56 Notebook 2020 487-002101 3 256,50 
57 Notebook 2020 487-002102 3 259,50 
58 Notebook 2020 487-002113 3 599,00 
59 Notebook 2020  3 499,00 
60 Notebook 2020  3 499,00 

Razem: 205 918,28   
 



 

 

 

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

 

Lp. Sprzęt - model NR inwentarzowy Wartość w pln Ilość sztuk 

1 Manekin do nauki resuscytacji dorosły - 

AmbuMan 

80200-0186 8 283,80 1 

2 Manekin do nauki resuscytacji dziecko – 

ResusciJunior with Skillgide 

80200-0189 4 421,89 1 

3 Manekin do nauki resuscytacji niemowlę – 

ResusciBaby with Skillgide 

80200-0188 2 630,32 1 

4 Manekin do ćwiczeń ratownictwa morskiego i 

restytucji – WaterRescue Manekin 

80200-0191 3 000,00 1 

5 System ogrzewania poszkodowanego dla 

ratownictwa Geratherm 

80200-0220 8 800,00 1 

6 Szkoleniowy defibrylator ZOLL AED Plus 80200-0180 2 009,40 1 

7 Szkoleniowy defibrylator ZOLL AED Plus 80200-0251 4 451,78 1 

8 Model głowy 80200-0168 3 499,98 1 

9 Manekin do nauki resuscytacji i intubacji 80200-0499 10 997,43 1 

10 Manekin Randy 9000 80200-0501 8 782,08 1 

11 Manekin ResusciAnne Simulator 80200-0554 59 741,96 1 

12 Worek resuscytacyjny 80200-0585  534,60 1 

13 Zestaw kamer do filmowania szkoleń 

medycznych 

62200-1386,62200-1387, 62200-1388, 

62200-1389 

4 199,00 4 

 

Razem:          121 352,24 

 

 

 



SZKODOWOŚĆ – stan na dzień 14.12.2020 r. 

 

 

 

1. 2004 r. - 7.420,83 – kradzież z włamaniem – komputer   

2. 2008 r. - 8.027,02 – uderzenie pioruna 

3. 2009 r. - 1.799,76  - zalanie sprzętu elektronicznego spowodowane 

           pękniętą rurą 

4.   2009 r. - 3.383,41 – uszkodzenie bramy wjazdowej i ogrodzenia  

           poprzez uderzenie pojazdu 

5.   2009 r. - 2.220,00 – zalanie spowodowane falą powodziową. 

4. 2010 r.  - 583,27 –    zalanie spowodowane ulewnym deszczem 

6.   2011 r.                        – brak  

7.   2012 r. - 5.943,10 – uszkodzenie klimatyzatora, osmalenie ściany  

           i sufitu 

8.   2013 r. - brak 

9.   2014 r. - 635,77 – uszkodzenie dachu spowodowane silnym wiatrem 

10. 2015 r. - 16.992,20 – zalanie pomieszczeń spowodowane pęknięciem  

           wężyka podgrzewacza 

 - 2.468,41 – kradzież z włamaniem komputera przenośnego 

 - 1.842,04 – uszkodzenie kamer monitoringu spowodowane  

                     uderzeniem pioruna 

11. 2016 r.  - brak 

12. 2017 r. - 11 154,79 – uszkodzone ogrodzenie przez powalone drzewo 

13. 2018 r. - 10 772,85 – zalanie warsztatu spowodowane pęknięciem         

zaworu bezpieczeństwa 

14. 2019 r. - brak 

15. 2020 r. - brak 

 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada szkód zgłoszonych z OC oraz zgłoszonych 

roszczeń, które nie zostały uznane.  



PODSTAWOWE INFORMACJE – dotyczy ubezpieczenia mienia i OC 
 

1. OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: 
 
MSPIR jest paostwową jednostką budżetową należącą w 100% do Skarbu Paostwa. 
Do zadao Służby MSPiR należy poszukiwanie i ratowanie każdej osoby znajdującej się w 
niebezpieczeostwie na morzu, bez względu na okoliczności w jakich znalazła się w 
niebezpieczeostwie, oraz zwalczanie zagrożeo i zanieczyszczeo olejowych i chemicznych 
środowiska morskiego: utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania 
zawiadomieo o zagrożeniu życia oraz wystąpieniu zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu, 
planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz 
zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo, utrzymywanie w gotowości sił i środków ratownictwa 
życia oraz zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu, współdziałanie podczas akcji 
poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo z innymi 
jednostkami organizacyjnymi współdziałanie z innymi systemami  ratowniczymi 
funkcjonującymi na obszarze kraju, współdziałanie z odpowiednimi służbami innych paostw, 
w zakresie realizacji zadao statutowych. Zadania, o których mowa powyżej, Służba MSPiR 
wykonuje na podstawie "Planu akcji poszukiwawczych i ratowniczych" (Plan MSPiR) oraz 
"Krajowego planu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo środowiska morskiego". Granice 
obszaru poszukiwania i ratownictwa, na którym Służba MSPiR wykonuje swoje zadania, oraz 
zasady współpracy w dziedzinie ratowania życia oraz zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo 
na morzu z odpowiednimi służbami innych paostw określają porozumienia zawarte między 
rządami zainteresowanych paostw. Służba MSPiR wykonuje również inne zadania związane 
z bezpieczeostwem morskim. 

 
2. Obroty  

 
Obroty 2017 rok: 
Plan: 31 000 000 zł 
Wykonanie: 47 903 366 zł 
 
Obroty 2018 rok: 
Plan: 32 000 000 zł 
Wykonanie: 32 000 000 zł 
 
Obroty 2019 rok: 
Plan: 36 727 135 zł 
Wykonanie: 36 726 830 zł 
 
Obroty 2020 rok: 
Plan: 38 494 000 zł 
Planowane wykonanie: 38 494 000 zł 
 
Obroty 2021 r. 
Plan: 42 097 000 zł 



Liczba zatrudnionych: 285 
3. Hangar w Łebie nie podlega konserwatorowi zabytków. Prace modernizacyjne były 

przeprowadzone w 2011 r. Koszt remontu to ok. 150 000,00 PLN. 
4. Budynek MSPiR w Gdyni był gruntownie remontowany w 2002 r., a malowanie ścian 

odbyło się w 2012 r. 
5. W magazynach sprzęt składowany jest na regałach, natomiast wózki, przyczepy stoją 

na ziemi. 
6. Zabezpieczenia przeciw kradzieży:  

a. monitoring, system antynapadowy, drzwi antywłamaniowe, czujniki ruchu 
alarmujące straż portową, budynek magazynowy znajduje się w strefie B 
(zakaz wstępu bez przepustki). 

b. Wejście do budynków jest monitorowane, pod nadzorem służby operacyjnej 
lub straży portowej pracującej 24h na dobę; w budynku biurowym 
zainstalowana jest sygnalizacja przeciwpożarowa. 

7. Konstrukcja stropów jest gęstożebrowa. 
8. MSPiR nie użytkuje obiektów tymczasowych. 
9. W budynkach prowadzone są przeglądy wynikające z przepisów prawa, a wpisy 

dokonywane są do książek obiektów budowlanych. 
10. Budynki zgłoszone do ubezpieczenia są dopuszczone do użytkowania. 
11. W magazynach nie występuje składowanie powyżej 7 m nad poziom posadzki. 
12. Zamawiający informuje, że w ostatnich pięciu latach została wybudowana nowa 

stacja ratownicza w Górkach Zachodnich, która została objęta ubezpieczeniem. 
13. Zamawiający planuje remont tarasów w MSR Hel – szacunkowy koszt to ok. 18 tyś. 
14. Zamawiający informuje, że w ostatnich trzech latach nie było kradzieży zwykłej oraz, 

że na jej ryzyko narażone jest mienie pracownicze oraz Zamawiającego. 
15. Zamawiający gwarantuje, że wartości pieniężne przechowywane są w ogniotrwałej 

kasie pancernej, zamontowanej na stałe w wydzielonym, okratowanym 
pomieszczeniu zabezpieczonym alarmem. Pomieszczenie to po godzinach pracy jest 
pod nadzorem służby operacyjnej pracującej 24h na dobę. 

16. W okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia Zamawiający nie planuje wyłączyd 
z eksploatacji jakichkolwiek budynków/budowli. 

17. Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. 

18. Zamawiający informuje, że sprzęt komputerowy przenośny jest użytkowany na 
jednostkach pływających. Pozostałe mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje 
się po za morską linią brzegową. 

19. Zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z 
obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. 

20. W przedmiocie ubezpieczenia nie znajdują się budynki niezwiązane z gruntem. 
21. W MSR Hel znajduje się 7 szt. baterii słonecznych, zamontowanych w 2017 r., ich 

wartośd wraz z pompami ciepła to 132 600,00 zł.  W MSR Górki Zachodnie są 4 szt. 
baterii słonecznych, które były zamontowane podczas budowy stacji, brak faktury 



na baterie słoneczne, suma ubezpieczenia zawiera się w sumie ubezpieczenia stacji. 
Zamawiający nie posiada baterii fotowoltaicznych. 

22. Zamawiający informuje, że w 2009 r. otrzymał odszkodowanie w wysokości 2 200,00 
zł z tytułu szkody spowodowanej powodzi w MSR Trzebież. 

23. Wskazane do ubezpieczenia lokalizacje nie znajdują się na terenach osuwiskowych. 
24. Zakresem ubezpieczenia nie jest objęte „osuniecie się ziemi” spowodowane 

działalnością człowieka. 
25. Powierzchnia magazynowa wynosi 697,41 m², wysokośd magazynowania do 7 m. 

Magazynowanie odbywa się na regałach, w kartonach i bez. Magazynowanie na 
zewnątrz budynków odbywa się w kontenerach. 

26. Zamawiający informuje, iż czasowo składuje materiały niebezpieczne w niewielkich 
ilościach (oleje, smary, paliwa, farby, lakiery itp.) w wyznaczonych i opisanych 
miejscach, od momentu odbioru dostawy do wydania na statek. Zamawiający nie 
składuje materiałów niebezpiecznych na stałe. 

27. Zamawiający nie posiada lokalizacji znajdujących się po za terenem RP, natomiast 
nie wyklucza czasowego przebywania mienia po za terytorium RP np. podczas 
podróży służbowych. 

28. Stacja Ratownictwa Morskiego Dziwnów – Osiedle Rybackie 16 - budynek parterowy, 

ściany zewnętrzne o konstrukcji szkieletowej, drewnianej, elewacja zewnętrzna z „sidingu”, 

bez podpiwniczenia, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką bitumiczną. Zdjęcie 

budynku poniżej. 

 
 

 
 
         31. Stacja Ratownicza Trzebież – Kwiatkowskiego 1 – budynek parterowy, ściany zewnętrzne 

o konstrukcji szkieletowej, drewnianej, elewacja zewnętrzna z „sidingu”, bez podpiwniczenia, dach o 

konstrukcji drewnianej kryty dachówką bitumiczną. Zdjęcie budynku poniżej. 



 

Zamawiający informuję, że oba budynki są w bardzo dobrym stanie technicznym. 

 


