Zamawiający:
Sąd Rejonowy w Piasecznie
Ul. Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na:
ubezpieczenie majątkowe Sądu Rejonowego w Piasecznie
kod CPV – 66512100-3, 66513000-9,
66514110-0, 66515200-5, 66516000-0,
66516400-4,66516500-5,

ZP/FIN/08/11
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

ZATWIERDZAM

..…………………..
Przedmiot zamówienia i sposób jego realizacji
jest zgodny z wnioskiem o wszczęcie postępowania

PIASECZNO – KWIECIEŃ 2011 R.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
ROZDZIAŁ I. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Zamawiający:
Sąd Rejonowy w Piasecznie
Adres: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 14
Godziny urzędowania – w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 18.00,
w pozostałe dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00
NIP: 527-20-26-252, Regon: 000324694
www.piaseczno.sr.gov.pl
2. Postępowanie prowadzi:
Oddział Finansowy Sądu Rejonowego w Piasecznie
Adres: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 14, pokój nr 143
Telefon: (0…22) 703 78 85, Fax: (0…22) 703 78 80
e-mail: mwolniewicz@piaseczno.sr.gov.pl
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

ZP/FIN/08/11
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
Tryb postępowania
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125.000 euro.
2) W kwestiach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają
przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do niej.
4. Informacje ogólne
1) Wszelką pisemną korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować na adres: Oddział Finansowy Sądu Rejonowego w Piasecznie ul. Kościuszki 14, 05–500
Piaseczno, pok. 143.
Porozumiewanie
się
zamawiającego
z
wykonawcami
odbywa
się
drogą
pisemną
z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą
faxu nr (0…22) 703 78 80 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mwolniewicz@piaseczno.sr.gov.pl
2) przy czym dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do
zamawiającego przed upływem terminu.
3) Jeżeli
zamawiający
lub
wykonawca
przekazują
oświadczenia,
wnioski,
zawiadomienia
oraz informacje drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
4) W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.
5) Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami ze strony zamawiającego jest
Pan Mariusz Wolniewicz.
ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Struktura zamawiającego
1) Sąd Rejonowy w Piasecznie jest sądem powszechnym wykonującym zadania władzy sądowniczej,
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2)

3)
4)

5)
6)

polegające na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości przez sędziów. Nadzór nad działalnością sądów w
zakresie orzekania sprawuje Sąd Najwyższy.
Sąd Rejonowy w Piasecznie wykonuje ponadto działalność administracyjną mającą na celu zapewnienie
Sądowi odpowiednich warunków wykonywania zadań, polegających na sprawowaniu wymiaru
sprawiedliwości oraz zadań z zakresu ochrony prawnej. Działalność administracyjna Sądu Rejonowego
należy
do
jego
organów
oraz
do
urzędników.
Organami
Sądu
Rejonowego
w Piasecznie są: Prezes Sądu oraz Kolegium Sądu Okręgowego, a w zakresie finansowym
i gospodarczym – Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego.
Sądowi Rejonowemu w Piasecznie podlega Ośrodek Kuratorski dla Młodzieży w Piasecznie
Budynek, w których znajduje się siedziba Sądu Rejonowego w Piasecznie znajduje się w zarządzie
i administracji Sądu Okręgowego na podstawie aktów własności, aktów przekazania w użytkowanie przez
jednostkę nadrzędną, porozumień, umów najmu i dzierżawy i mogą stanowić inwestycje w obcym środku
trwałym.
W Sądzie Rejonowym w Piasecznie zatrudnionych jest 150 osób, w tym: 21 sędziów,
Przez zatrudnienie rozumie się nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania,
nominacji oraz umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy
o świadczenie usług.

2. Zakres pokrycia ubezpieczeniowego
1)
2)
3)
4)
5)

Ubezpieczenie mienia od ognia i in. zdarzeń losowych
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.
Klauzule dodatkowe.

3. Przedmiot zamówienia
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2) Przedstawiony szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia jest wymaganym zakresem pokrycia
ubezpieczeniowego, który musi zostać spełniony w ofercie.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
4) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego
Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5) Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców przy realizacji niniejszego zamówienia. W
takim przypadku wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie, czy powierzy wykonanie zamówienia
podwykonawcom i w jakim zakresie.
6) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających na podstawie art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
7) Według nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje:
ubezpieczenia kod CPV 66513000-9 – usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka, 66515200-5 – usługi ubezpieczenia własności, 66516000-0 – usługi ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej, 66516400-4 – usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej.
4. Wymagany termin wykonania zamówienia
Planowany termin realizacji zamówienia od dnia 1 czerwca 2011 r. do 31 maja 2012 r., tj. 12
miesięcy.

ROZDZIAŁ III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Informacje ogólne
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
2) Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.
3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
2. Wymagania formalne dotyczące oferty
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1) Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez
pozostawienia śladów.
2) Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w języku polskim.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
4) Każda zapisana strona oferty musi być podpisana przez wykonawcę (podpis i pieczątka imienna lub
czytelny podpis). Również wszystkie załączniki do oferty (każda zapisana strona) stanowiące
oświadczenia wykonawcy, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być
podpisane przez wykonawcę i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.
5) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w
oryginale lub notarialnie poświadczona kopia.
6) Dla celów porządkowych, wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować i uzyskaną liczbę wpisać
do formularza oferty. Wszystkie strony oferty powinny być spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający
przed jej dekompletacją.
3. Zawartość merytoryczna oferty
1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, w
oparciu o Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ i zawierać cenę
z podatkiem VAT wykonania całego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem warunków określonych w
projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji (Rozdział IV. ust. 3).
4) Sposób opakowania i dostarczenia oferty
1) Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym
opakowaniu. Opakowanie powinno być odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający
bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach).
2) Opakowanie powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
Sąd Rejonowy w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 14, pok. 143
z dopiskiem:
„Ubezpieczenie majątkowe Sądu Rejonowego w Piasecznie”
numer zamówienia ZP/FIN/08/11
Nie otwierać przed dniem 9.05.2011 r., godz. 10:00.
3) Opakowanie powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy składającego daną
ofertę (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego).
4) Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są
skuteczne, przy czym:
a) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć
napisem „ZMIANA”;
b) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co
oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem
„WYCOFANIE”.
ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Warunki udziału w postępowaniu
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.);
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b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie:
spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych
w postępowaniu.
2. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
1) W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu z postępowania, wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty wskazanych poniżej
dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualnego zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.);
c) części sprawozdania finansowego za III kw. 2010 r. zgodnie z warunkami wymienionymi w ust. 1 pkt 1
lit. d niniejszego rozdziału;
d) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym Załącznik Nr
3a do SIWZ,
e) oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3b do SIWZ.
2) Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda zapisana strona), z wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, które musi być złożone w formie oryginału. Zamawiający zażąda
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez
wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinno być złożone przez
pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Oferty składane przez podmioty posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
kraju
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a składa dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: nie otwarto jego likwidacji, ani
nie ogłoszono upadłości.
2) Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o którym mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym w terminie określonym w
pkt 2.
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ROZDZIAŁ V. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Poszczególne ceny wskazane w ofercie muszą być skalkulowane w sposób jednoznaczny, bez podziału
na wartości zależne od wielkości zamówienia.
2) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia,
wynikające wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do SIWZ),
jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia. W szczególności
w cenie należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane w projekcie umowy
(Załącznik Nr 4 do SIWZ).
3) Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.
4) Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
5) Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający
nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
6) Cena oferty musi być skalkulowana zgodnie z „Kalkulacją cen jednostkowych” (Załącznik Nr 5 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia), w oparciu o wszystkie wyszczególnione składniki.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji „Kalkulacji cen jednostkowych”.
7) Cena za realizację przedmiotu zamówienia nie będzie podlegała waloryzacji.
ROZDZIAŁ VII. TERMINY
1. Termin związania ofertą
1) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.
2. Termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie, ul. T. Kościuszki 14 , 05500 Piaseczno, ul. Kościuszki 14,p. 143, w terminie do dnia 09.05.2011 r. do
godz. 9:30, pod rygorem zwrotu bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez
względu na przyczyny opóźnienia.
2) Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i
godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres zamawiającego, a nie data
stempla pocztowego (nadania).
3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9.05.2011 r. o godz.10:00. w Sądzie Rejonowym
w Piasecznie, ul. T. Kościuszki 14 , pok. 133
1)

ROZDZIAŁ VIII. OTWARCIE OFERT
1) Otwarcie ofert jest jawne.
2) Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
3) Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem przez członków komisji przetargowej nienaruszalności
kopert wraz z policzeniem otrzymanych ofert.
4) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)
wykonawcy, a także informacje zawarte w ofercie, a dotyczące ceny oferty.
ROZDZIAŁ IX. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
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1. Badanie ofert
1) Po otwarciu ofert zamawiający dokona badania oraz oceny ofert.
2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a
wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 3, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.
3) Omyłki stwierdzone w ofercie zamawiający poprawi zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
2. Kryteria oceny ofert
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone.
2) Kryterium oceny ofert jest cena ryczałtowa (waga kryterium 100%). Podstawę obliczenia ceny stanowić
będą ceny podane w oparciu o wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr
2 do SIWZ.
3) Dla dokonania oceny ofert zamawiający porównywał będzie oferowane przez Wykonawców ceny za
realizację przedmiotu zamówienia. Punkty zostaną obliczone dla każdej oferty, według poniższego wzoru:
cena oferty najtańszej
cena oferty badanej

x 100 x 100%

4) Ofercie, której cena będzie najniższa Zamawiający przyzna 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają
proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie ze wskazanym wyżej wzorem.
3. Wybór oferty najkorzystniejszej
1) Zamawiający wybierze tę ofertę, która zawiera najniższą cenę.
2) Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na fakt,
iż zostaną złożone oferty z taką samą ceną, zamawiający wezwie niezwłocznie wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wskazując jednocześnie termin, do którego złożenie tych
ofert ma nastąpić.
3) Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
4) O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.
ROZDZIAŁ X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XI. FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W
CELU ZAWARCIA UMOWY
1) Udział w przetargu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych w projekcie umowy,
stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Miejsce i termin podpisania umowy zostaną określone w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego
oferta została wybrana. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na zasadach
określonych w art. 94 ustawy.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie
której
dokonano
wyboru
wykonawcy
w
zakresie
warunków
płatności,
a także w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian uzasadnionych zmianą przepisów prawa.
Zmiana umowy wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie. Zmiana może być
dokonana za porozumieniem Stron w stosownym aneksie w formie pisemnej.
4) W przypadku zmian w strukturze lokali i budynków będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w
Piasecznie Zamawiający ma prawo do zmiany umowy w taki sposób, aby dostosować jej przedmiot do
nowego stanu struktury.
5) W przypadku zmniejszenia w zakresie ilości ubezpieczonego majątku ruchomego i sprzętu, Zamawiający
ma prawo do zmiany umowy w taki sposób, aby dostosować jej przedmiot do nowego stanu majątku
ruchomego i sprzętu.
6) Zmiana umowy, za wyjątkiem zmiany dotyczącej osób odpowiedzialnych za realizację umowy, wymaga
wniosku jednej ze Stron, w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie. Zmiana może być dokonana za
porozumieniem Stron w stosownym aneksie w formie pisemnej.
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7) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ XII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy do postępowań o wartości poniżej progu
określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik Nr 2 – Formularz oferty przetargowej;
3) Załącznik Nr 3a – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4) Załącznik Nr 3b – Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
5) Załącznik Nr 4 – Projekt umowy z załącznikami;
6) Załącznik Nr 5 – Formularz cenowy - Kalkulacja cen jednostkowych;

Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 1 do Umowy
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający/Ubezpieczający: Sąd Rejonowy w Piasecznie

Ubezpieczeni:
1/ Sąd Rejonowy w Piasecznie, ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno
2/ Ośrodek Kuratorski dla Młodzieży, ul. Puławska 32E m. 17 i 18, 05-500 Piaseczno;

ZAKRES POKRYCIA UBEZPPIECZENIOWEGO
I.
II.

UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przedmiot ubezpieczenia

Budynek Sądu Rejonowego w Piasecznie
Ul. Puławska 14, 05-500 Piaseczno
Nakłady inwestycyjne
Majątek ruchomy (wyposażenie, niskocenne
składniki majątku)
Środki pieniężne w lokalu w tym znaki opłaty
sądowej
Środki pieniężne w transporcie od drzwi
kasowych do drzwi sali operacyjnej banku
Akta sądowe

Łączna suma ubezpieczenia

System sum
ubezpieczenia
Wartość
odtworzeniowa
Wartość
odtworzeniowa
Wartość księgowa
brutto
Wartość
rzeczywista
Wartość
rzeczywista
Koszt odtworzenia

Suma ubezpieczenia
od ognia i in. zdarzeń
losowych
(I)
25.653.000,00

Suma ubezpieczenia
od kradzieży z
włamaniem i
rabunku (II)
NIE DOTYCZY

9.613.000,00

NIE DOTYCZY

2.251.700,97

400.000,00

20.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia
20.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia
10.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia
NIE DOTYCZY

37.647.700,00

50.000,00

120.000,00
10.000,00

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na przypadkowej, nagłej i nieprzewidzianej utracie,
zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, wynikające z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, a w szczególności:
1) pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego;
2) huragan (wiatr wiejący z prędkością nie mniejszą niż 17 m/s), grad, powódź, deszcz nawalny, trzęsienie
ziemi, obsunięcie i zapadanie ziemi, napór śniegu i lodu, pękanie rur ułożonych wewnątrz i na zewnątrz
budynku wskutek działania mrozu;
3) zalanie – wydostawanie się wody, pary lub innej cieczy z urządzeń i przewodów wodno-kanalizacyjnych,
grzewczych, klimatyzacyjnych; cofnięcie się wody lub ścieków z kanalizacji publicznej; nieumyślne
pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w sieci wodno-kanalizacyjnej, pękanie rur, zalanie
wodą w wyniku samoczynnego uruchomienia instalacji tryskaczowej;
4) uderzenie pojazdu, uderzenie fali dźwiękowej, upadek drzew oraz ich części, masztów, dźwigów,
kominów lub innych przedmiotów;
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dym i sadza - zawiesina cząstek w gazie będącym bezpośrednim skutkiem spalania, bez względu na
miejsce jego powstania;
6) przepięcia – szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w
szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach
energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego, bez względu na
przyczynę.
Limit odpowiedzialności: 25.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;
7) kradzież z włamaniem i rabunek, dewastacja, wandalizm w wyniku włamania nawet, jeśli nie doszło o
kradzieży w miejscu ubezpieczenia oraz podczas transportu ubezpieczonego mienia
- w systemie na I ryzyko;
8) wandalizm/dewastacja, w tym szkody spowodowane pomalowaniem i graffiti.
Limit odpowiedzialności: 5.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;
9) szyby i elementy szklane od stłuczenia.
Limit odpowiedzialności: 5.000 PLN na jedno i 10.000 na wszystkie zdarzenia;
10) ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze
zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem,
11) klauzule dodatkowe: klauzula Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

5)

Franszyza integralna: 1.000 PLN
Franszyza redukcyjna: 500 PLN
Udziały własne w szkodach:
1) powstałych wskutek powodzi – 25% wysokości szkody
2) powstałych wskutek zalania – 10% wysokości szkody
WYŁĄCZENIA Z OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
I. Ubezpieczenie od ognia i in. zdarzeń losowych:
Umowa ubezpieczenia nie obejmuje i w związku z tym Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe wskutek:
1) winy umyślnej (umyślnego działania lub zaniechania) albo rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego, chyba, że wypłata odszkodowania odpowiada wzgledom słuszności, winy umyślnej
osoby, z którą Ubezpieczający/ Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
2) zajęcia, konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły na mocy
aktu prawnego, niezależnie od jego formy, wydanego przez prawomocne władze,
3) strajków i niepokojów społecznych z uwzględnieniem Klauzuli nr …,
4) działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek sabotażu a także aktów terroru z
uwzględnieniem Klauzuli nr 2,
5) działania promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na źródło jego
pochodzenia, a w szczególności pochodzącego z paliwa jądrowego lub jakichkolwiek odpadów
promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,
6) skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi
albo zanieczyszczeniami emitowanymi do otoczenia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki i znajdującego się w nich mienia oraz maszyn,
urządzeń, wyposażenia przeznaczonych do likwidacji (lub na złom),
2) mienia (w tym budynków i budowli) będącego w trakcie: budowy, przebudowy, modernizacji, remontu
i wszelkich robót budowlanych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), montażu, instalacji, rozruchu próbnego,
testów poprzedzających uruchomienie przed podpisaniem przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego,
3) budynków, budowli i lokali oraz znajdującego się w nich mienia, jeśli zaprzestano prowadzenia w nich
działalności gospodarczej (lub innej) lub były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30
dni, chyba że Ubezpieczyciel został o tym fakcie powiadomiony na piśmie i pisemnie potwierdził
ochronę ubezpieczeniową,
4) mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub przedmiotów o wartości
kolekcjonerskiej, eksponatów muzealnych, a także wszelkiego rodzaju: dzieł sztuki, antyków, futer,
kamieni szlachetnych, biżuterii, metali szlachetnych oraz akt, dokumentów, rękopisów, wzorów,

1.
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prototypów, modeli poglądowych, chyba że Ubezpieczyciel wyraził pisemną zgodę na ubezpieczenie
na warunkach szczególnych za opłatą dodatkowej składki,
5) mienia, które znajduje się w warunkach niezgodnych z jego przeznaczeniem lub z wymaganiami i
zaleceniami producenta lub dostawcy co do warunków przechowywania, składowania lub eksploatacji
albo z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach i normach, chyba że sposób
przechowywania, składowania lub eksploatacji nie ma wpływu na powstanie lub wysokość szkody,
6) mienia o przekroczonym terminie ważności lub wycofanego z obrotu przed powstaniem szkody lub
też z innych przyczyn nie posiadającego wartości handlowej,
7) mienia, którego zakup jest potwierdzony fałszywymi dowodami zakupu lub dowodami wystawionymi
przez nieistniejące w chwili wystawienia podmioty gospodarcze oraz nielegalnie wprowadzonego na
polski obszar celny.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody:
1) górnicze w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego (ustawa Prawo geologiczne i górnicze z
dnia 04 lutego 1994 r., Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.),
2) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi oraz polegające na zapadaniu lub osuwaniu
się ziemi, powstałe w wyniku działalności człowieka,
3) związane z prowadzonymi w miejscu ubezpieczenia pracami budowlanymi, montażowymi lub
instalacyjnymi (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), chyba że fakt prowadzenia takich robót został uprzednio
pisemnie zgłoszony przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego Ubezpieczycielowi i Ubezpieczyciel
pisemnie potwierdził kontynuację ochrony ubezpieczeniowej,
4) wynikające z faktu, że konstrukcja budynków nie odpowiada normom obowiązującym w
budownictwie,
5) powstałe wskutek załamania się dachu pod ciężarem śniegu lub lodu w przypadku, gdy konstrukcja
dachu lub budynku była wykonana niezgodnie z normami budowlanymi ustalonymi w odpowiednich
przepisach prawa lub w ich wykonaniu,
6) powstałe w wyniku obniżonej wytrzymałości konstrukcji, w przypadku gdy wymagane prawem
remonty i konserwacje nie zostały wykonane,
7) powstałe w wyniku wadliwej eksploatacji mienia będącego w posiadaniu Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego zlokalizowanego w miejscu ubezpieczenia, niezależnie od tego czy mienie to było
przedmiotem ubezpieczenia, polegającej przede wszystkim na:
a) nieprzestrzeganiu przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
b) regulaminów, instrukcji przeciwpożarowych,
c) zaleceń producenta, których obowiązek wydania wynika z przepisów prawa,
8) powstałe wskutek braku konserwacji budynku i/ lub wynikające z faktu, że ich konstrukcja nie
odpowiada normom obowiązującym w budownictwie, a także spowodowane zaniechaniem
obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów, o ile te obowiązki należały do
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego,
9) spowodowane wybuchem:
a) wywołanym przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych i
innych,
b) w silnikach spalinowych, gdy wybuch był związany z ich naturalną funkcją lub gdy został
spowodowany normalnym ciśnieniem zawartych gazów,
c) lampy kineskopowej,
d) powstałym w przełącznikach elektrycznych lub elementach przełączających wskutek występującego
w nich ciśnienia gazu,
10) powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku z poddawaniem go w procesie technologicznym
działaniu ognia lub ciepła technologicznego, albo w związku z wytwarzaniem lub przekazywaniem przez
nie w procesie technologicznym ognia lub ciepła technologicznego,
11) powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu
nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczej lub technologicznej, pocenia się
rur, podsiąkania fundamentów lub murów wskutek działania wód gruntowych i opadowych, a także
oddziaływania wilgotnego i suchego powietrza, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności
powietrza, gnicia, ubytku lub utraty wagi, kurczenia, rozszerzania, wyparowania, działania światła, zmian
w kolorze, fakturze, strukturze, wykończeniu lub zapachu, działania insektów, zapleśnienia i
zagrzybienia, zmian i wahań w poziomie wody gruntowej oraz przemarzania ścian,
12) powstałe wskutek długotrwałego, naturalnego osuwania się, osiadania i przemieszczania się gruntu,
erozji morskiej albo rzecznej,
13) powstałe wskutek deszczu, gradu, śniegu, jeśli do powstania szkody przyczynił się zły stan
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dachu, rynien, stolarki okiennej lub drzwiowej albo niezabezpieczone bądź nieprawidłowo
zabezpieczone otwory (np. dachowe, okienne, drzwiowe lub techniczne) lub inne elementy budynku; o
ile obowiązek utrzymania stanu technicznego budynku spoczywał na Ubezpieczającym/
Ubezpieczonym,
14) powstałe wskutek zalania (wodą, parą wodną lub innymi płynami) w środkach obrotowych oraz
pozostałym mieniu wyłączonym z użytkowania, składowanym niżej niż 30 cm nad poziomem podłogi w
pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu, chyba że zalanie
mienia nastąpiło bezpośrednio z góry,

II. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku (wyłączenie z ochrony):
1. Umowa ubezpieczenia nie obejmuje i w związku z tym Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe wskutek:
1) winy umyślnej (umyślnego działania lub zaniechania) albo rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego,
2) zajęcia, konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły na mocy aktu
prawnego, niezależnie od jego formy, wydanego przez prawomocne władze,
3) strajków i niepokojów społecznych z uwzględnieniem Klauzuli nr ,
4) działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek, sabotażu, a także aktów terroru z
uwzględnieniem klauzuli nr 2,
5) działania promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na źródło jego
pochodzenia, a w szczególności pochodzącego z paliwa jądrowego lub jakichkolwiek odpadów
promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,
6) skażenia lub zanieczyszczenia emitowanymi do otoczenia.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
1) sprzeniewierzenia, przywłaszczenia, zaginięcia, braków inwentarzowych,
2) kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu w obiektach zabezpieczonych niezgodnie z
postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia określonymi w owu, o ile miało
to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
3) dokonanej lub usiłowanej kradzieży mienia z gablot reklamowych znajdujących się poza lokalem, w którym
znajduje się ubezpieczone mienie,
4) świadomego wprowadzenia w błąd lub wykorzystania pozostawania w błędzie, poświadczenia nieprawdy,
usiłowania lub dokonania oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, podstępu, szantażu lub wymuszenia przez
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub jego pracowników,
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) maszyn, urządzeń, wyposażenia przeznaczonych do likwidacji (lub na złom),
2) mienia znajdującego się w lokalach, budynkach i budowlach, w których zaprzestano prowadzenia
działalności gospodarczej (lub innej) lub były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni,
chyba że Ubezpieczyciel został o tym fakcie powiadomiony na piśmie i pisemnie potwierdził ochronę
ubezpieczeniową,
3) mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej,
eksponatów muzealnych, a także wszelkiego rodzaju: dzieł sztuki, antyków, futer, biżuterii oraz akt,
dokumentów, rękopisów, wzorów, prototypów, modeli poglądowych, chyba że Ubezpieczyciel wyraził pisemną
zgodę na ubezpieczenie na warunkach szczególnych za opłatą dodatkowej składki,
4) programów komputerowych i nośników danych,
5) mienia o przekroczonym terminie ważności lub wycofanego z obrotu przed powstaniem szkody lub też z
innych przyczyn nie posiadającego wartości handlowej,
6) mienia, którego zakup jest potwierdzony fałszywymi dowodami zakupu lub dowodami wystawionymi przez
nieistniejące w chwili wystawienia podmioty gospodarcze oraz nielegalnie wprowadzonego na polski obszar
celny,
7) szkód w złocie, srebrze i wyrobach z tych metali, kamieniach szlachetnych, półszlachetnych i perłach, a
także platynie i pozostałych metalach z grupy platynowców oraz przedmiotach z nich zrobionych, powstałych
bez wejścia sprawcy do ubezpieczonego lokalu.
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III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

System sum
ubezpieczenia

1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

Wartość
odtworzeniowa

2.

Sprzęt elektroniczny przenośny

3.

Licencje i oprogramowanie

Suma ubezpieczenia
od ognia i in. zdarzeń
losowych
(I)
1.552.808,72

Suma ubezpieczenia
od kradzieży z
włamaniem i
rabunku (II)
20.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia

Wartość
odtworzeniowa

151.114,65

5.000 zł na jedno i
10.000 zł na
wszystkie zdarzenia

Wartość
odtworzeniowa

50.000,00

Nie dotyczy

Łączna suma ubezpieczenia

1.753.923,37

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie szkody materialne oraz szkody w danych i nośnikach danych:
utrata, zniszczenie, uszkodzenie wskutek zdarzeń, których wystąpienia Zamawiający nie był w stanie
przewidzieć, a w szczególności:
1) błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania,
2) pożaru (z płomieniami lub bez), wybuchu, działania wody w tym wskutek zalania, działania wód
powodziowych, działania wody deszczowej, czynników atmosferycznych, pary, mrozu, wilgoci oraz
innych rodzajów cieczy, a także korozji powstałej w wyniku ich działania,
3) przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych,
4) kradzieży z włamaniem i rabunku,
5) w przypadku elektronicznego sprzętu przenośnego użytkowanego do celów służbowych poza miejscem
ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe wskutek kradzieży z
włamaniem z pojazdu pod warunkiem, że pojazd posiada jednolicie sztywną konstrukcję (twardy dach),
pojazd został prawidłowo zamknięty i włączony został system antywłamaniowy, kradzież z włamaniem
miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00, w pozostałych godzinach (22-6) ochrona istnieje pod
warunkiem pozostawienia pojazdu na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu, sprzęt
pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz,
6) ochrona obejmuje obszar terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej. Pomieszczenia, w których
przechowywany jest sprzęt powinny posiadać co najmniej następujące zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe: okna i inne otwory zewnętrzne powinny być w należytym stanie technicznym,
właściwie osadzone i zamknięte, tak aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez użycia siły
lub narzędzi,
7) wandalizmu,
8) szkody w sprzęcie przenośnym spowodowane upadkiem
9) ochroną ubezpieczeniową objęty będzie także sprzęt tymczasowo magazynowany lub chwilowo
wyłączony z eksploatacji,
10) ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze
zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem,
11) klauzula Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
FRANSZYZA INTEGRALNA – 300 PLN
FRANSZYZA REDUKCYJNA – 300 PLN
Udziały własne w szkodach:
1) powstałych wskutek powodzi – 25% wysokości szkody
2) powstałych wskutek zalania – 10% wysokości szkody
3) upadek sprzętu przenośnego – 15% wysokości szkody
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WYŁĄCZENIA Z OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

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

13)

powstałe w wyniku wojny, działań wojennych,
powstałe w wyniku działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego,
górnicze w rozumieniu prawa górniczego i geologicznego,
wyrządzone przez Zamawiającego albo osobę za którą ponosi odpowiedzialność po spożyciu alkoholu
lub pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych, innych środków odurzających itp.,
powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent lub serwisant oraz
spowodowane przez osoby trzecie,
powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z określonymi
przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów,
będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z wymaganiami
technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych,
polegające wyłącznie na defektach estetycznych, które nie mają wpływu na pracę sprzętu np.
zadrapania, wgniecenia
winy umyślnej (umyślnego działania lub zaniechania) albo rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego
zajęcia, konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły na mocy aktu
prawnego, niezależnie od jego formy, wydanego przez prawomocne władze
sprzeniewierzenia, przywłaszczenia, zaginięcia, braków inwentarzowych
kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu w obiektach zabezpieczonych niezgodnie z
postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia określonymi w owu, o ile
miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody
świadomego wprowadzenia w błąd lub wykorzystania pozostawania w błędzie, poświadczenia
nieprawdy, usiłowania lub dokonania oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, podstępu, szantażu lub
wymuszenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub jego pracowników.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska
ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością oraz posiadanym
mieniem przez Zamawiającego i podległe mu jednostki organizacyjne /odpowiedzialność cywilna deliktowa/,
jeżeli w myśl przepisów prawa cywilnego jest zobowiązanie do naprawienia osobie trzeciej poniesionej przez
nią szkody osobowej lub rzeczowej.
Ubezpieczenie OC zostaje zawarte na zasadzie: Trigger loss occurrence, tj. warunkiem odpowiedzialności
Wykonawcy jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia z tego
tytułu przed upływem terminu przedawnienia.
SUMA UBEZPIECZENIA na jedno i wszystkie zdarzania 1) Podlimit OC podwykonawców
2) Podlimit OC pracodawcy

300.000 PLN
75.000 PLN
300.000 PLN

DOPUSZCZONE WYŁĄCZENIA Z OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Zamawiający dopuszcza wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody:
1) wyrządzone przez Zamawiającego albo osobę za którą ponosi odpowiedzialność po spożyciu alkoholu
lub pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych, innych środków odurzających itp.,
2) powstałe w wyniku wojny, działań wojennych,
3) powstałe w wyniku działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego,
4) za które Zamawiający jest odpowiedzialny wskutek przyjęcia w umowie lub jednostronnej deklaracji
odpowiedzialności cywilnej przekraczającej zakres wynikający z przepisów prawa, jak również wskutek
zmiany charakteru wiążącego go z kontrahentem zobowiązania, w szczególności przez wprowadzenie
zobowiązania rezultatu w miejsce starannego działania,
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5)

6)
7)

polegające na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych,
odszkodowań i poniesionych kosztów tytułem odstąpienia od umowy, innych kar o charakterze
pieniężnym (np. nawiązki), podatków publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych. Zakres ochrony nie
obejmuje również roszczeń o zwrot zadatków oraz kosztów poniesionych na poczet wykonania umów i
robót przez Zamawiającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,
związane z naruszeniem dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, patentów,
znaków towarowych lub nazw fabrycznych,
wynikające z błędnie wydanych aktów prawnych, wyroków sądowych, przekroczenia terminów i
związanych z tym kosztów.

V. WYKAZ KLAUZUL
1. Klauzula automatycznego pokrycia
Udzielona ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona bez doliczania dodatkowej składki na mienie,
którego Zamawiający stał się właścicielem lub administratorem w czasie trwania umowy ubezpieczenia i
rozpocznie się automatycznie od dnia, w którym mienie to zostało ujęte w rejestrze środków trwałych. Limit
odpowiedzialności wynosi 10% łącznych sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia. Zamawiający
ma obowiązek zgłoszenia mienia w ciągu 30 dni od jego zakupu lub przejęcia.
2. Klauzula ubezpieczania aktów terroryzmu
Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień, że do zakresu
ochrony ubezpieczeniowej włączone zostaną szkody powstałe w wyniku aktów terroryzmu oraz akcji
ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami.
Przez akty terroryzmu rozumie się nielegalne akcje podejmowane indywidualnie lub grupowo z pobudek
ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w
celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności lub dezorganizacji życia publicznego przy użyciu siły lub
przemocy.
Limit odpowiedzialności: 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
Z zastrzeżeniem zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia uzgodniono, że Wykonawca zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione w związku z
powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia pozostałości po zniszczonym mieniu. Odpowiedzialność
Wykonawcy z tytułu niniejszej klauzuli wynosi 10 % sumy ubezpieczenia określonej dla danej lokalizacji nie
więcej niż 200.000 PLN ponad sumę ubezpieczenia.
4. Klauzula szybkiej likwidacji szkody
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla
normalnego funkcjonowania Zamawiającego (np. serwery, centrala telefoniczna, telewizja przemysłowa itp.),
Zamawiający zawiadamiając o szkodzie Wykonawcę może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji,
sporządzając dokumentację fotograficzną, stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary
szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody. Protokół oraz faktura za naprawę, będzie podstawą
do wyliczenia odszkodowania przez Wykonawcę.
W przypadku awarii sprzętu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego
funkcjonowania, Zamawiający ma obowiązek dopełnić formalności związanych z oględzinami.
5. Klauzula wypłaty odszkodowania
Ustala się, że bez względu na stopień zużycia (technicznego, rzeczywistego itp.) oraz umorzenia księgowego
ubezpieczonego mienia odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości odtworzeniowej danego przedmiotu
ubezpieczenia maksymalnie do wartości podanej w umowie ubezpieczenia, bez potrącania umorzenia
księgowego, użycia technicznego, rzeczywistego itp. W liczeniu wysokości odszkodowania odstępuje się od
zasady proporcji i niedoubezpieczenia. Ubezpieczenie wypłacane jest z podatkiem VAT.
6. Klauzula reprezentantów
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca jest wolny od
odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
reprezentantów Zamawiającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Zamawiającego uważa się
osoby, które zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070 z późn. zm.) odpowiedzialne są za kierowanie i zarządzanie Sądem Rejonowym w Piasecznie.
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7. Klauzula zwiększonych kosztów działalności
Zakresem ubezpieczenia objęte są zwiększone koszty działalności poniesione przez Zamawiającego w celu
uniknięcia lub zmniejszenia przerw lub zakłóceń w działalności Zamawiającego powstałe w wyniku szkody
materialnej w sprzęcie elektronicznym objętych ubezpieczeniem.
Dla kosztów o charakterze ciągłym:
1) użytkowania sprzętu zastępczego,
2) najmu urządzeń zastępczych,
3) zatrudnienia dodatkowego personelu,
4) zastosowania zewnętrznych mocy produkcyjnych i usług w zakresie przetwarzania danych.
Okres odszkodowawczy dla wszystkich zdarzeń objętych ochroną: 6 miesięcy.
Maksymalny limit odszkodowania dla 6-miesięcznego okresu odszkodowawczego: 500.000 zł.
Franszyza integralna: 5.000 zł.
8. Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych
Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień, że do zakresu
ochrony ubezpieczeniowej włączone zostaną szkody powstałe w wyniku ognia, wybuchu, upadku statku
powietrznego, uderzenia pojazdu, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy te ryzyka
są bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów oraz zamieszek społecznych.
Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się wszelkie działania podejmowane przez osobę
lub grupy osób w celu zakłócenia porządku publicznego, zdarzenia będące następstwem strajków i lokautów
oraz podejmowane działania władzy legalnej mającej na celu przywrócenie porządku zapobieżenie ich
skutkom.
Limit odpowiedzialności: 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
9. Klauzula osuszania i odgrzybiania akt sądowych
Ustala się, że Wykonawca pokryje do wysokości 400.000,00 zł wszelkie koszty związane z osuszaniem,
odgrzybianiem i odtworzeniem akt sądowych uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń objętych
ochroną ubezpieczeniową.
VI. INFORMACJA O SZKODOWOŚCI
1) 2008 r. – w wyniku deszczu nawalnego zalanie pomieszczeń na poziomie -1 – wypłata odszkodowania w
wys. 8.722 zł
2) 03.06.2010 – w wyniku powodzi zalanie pomieszczeń na poziomie -1
- szkoda w trakcie likwidacji; wypłacono bezsporną część odszkodowania w łącznej wysokości: 604.673,06 zł
w tym wypłata odszkodowania za sprzęt elektroniczny wyniosła 114.444,77 zł.
W wyniku zalania zniszczeniu oraz uszkodzeniu uległy części trwałe budynku, sprzęt elektroniczny, majątek
ruchomy oraz archiwum akt (konieczność osuszenia i odgrzybienia dokumentów).
3) 07.02.2011– w wyniku awarii wewnętrznego hydrantu doszło do zalania 2 pomieszczeń na parterze
budynku oraz pomieszczeń na poziomie -1 – wypłata odszkodowania w wysokości 4.165,35 zł
VII. Opis miejsca ubezpieczenia
1. Budynek przy ul. Kościuszki 14 w Piasecznie
Budynek użytkowany przez Sąd Rejonowy w Piasecznie oraz Prokuraturę Rejonową w Piasecznie.
1) Opis budynku:
- powierzchnia użytkowa - 3.849, 90 m2,
- powierzchnia usługowa - 157,80 m2,
- powierzchnia ruchu (komunikacja) - 1.372,20 m2,
- powierzchnia budynku netto - 5.380,20 m2,
2) Teren zewnętrzny:
- parking - 110 m2 ,
- podjazd do budynku - ok. 50 m2,
3) kubatura - 31.500 m3,
4) ilość kondygnacji:
- podziemnych – 1,
- nadziemnych - I/II/III/IV (kondygnacja IV użytkowana przez Prokuraturę Rejonową w Piasecznie).
Wyposażenie w instalacje i urządzenia:
1) centralne ogrzewanie zasilane poprzez węzeł cieplny z sieci miejskiej,
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2) instalacja kanalizacyjna,
3) instalacja wodna,
4) instalacja hydrantowa,
5) instalacja wentylacji mechanicznej,
6) w części budynku instalacja klimatyzacji,
7) instalacja elektryczna,
8) instalacja teletechniczna,
9) czujki dymu – sygnalizacja pożaru,
10) system monitorowania, kontroli dostępu.
Ochrona fizyczna prowadzona przez Agencje Ochrony Mienia.
Budynek o konstrukcji niepalnej wyposażony w następujące systemy zabezpieczeń:
przeciwpożarowy , ostrzegania pożarowego (DSO), sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), kontroli dostępu
(KD) oraz monitoringu (CCTV). Powyższe systemy znajdują się pod stałym (całodobowym) dozorem służby
ochrony. W obiekcie znajduje się także instalacja hydrantowa wewnętrzna zasilana z sieci wodociągowej
miejskiej. Na każdym piętrze umieszczono podręczny sprzęt gaśniczy. Obiekt został objęty systemem
oddymiania oraz podzielony na tzw. odrębne strefy pożarowe. Ochronę obiektu całodobowo sprawuje do 10
pracowników ochrony wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną bojową. Wejście
główne do budynku dodatkowo wyposażono w urządzenia służące do kontroli osób wchodzących, tj.:
bramkowe wykrywacze metali oraz urządzenia rentgenowskie służące do kontroli bagażu. Pomieszczenia o
przeznaczeniu specjalnym typu: węzeł kasowy oraz kancelaria tajna posiadają zabezpieczenia budowlane,
mechaniczne i elektroniczne, w tym również autonomiczną kontrolę dostępu. Drzwi wejściowe do tych
pomieszczeń są odpowiedniej klasy odporności na włamanie, natomiast drzwi wejściowe do obiektu posiadają
wzmocnione zamki.

W 2011 roku w Sądzie Rejonowym w Piasecznie wprowadzone zostały
dodatkowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe
– zamontowanie automatycznej pompy odprowadzającej wodę na zewnątrz
budynku.
- składowanie akt sądowych na poziomie -1 na wysokości 50 cm od
powierzchni podłogi
- przeniesienie serwerowi na parter budynku
2.

Ośrodek Kuratorski dla Młodzieży, ul. Puławska 32E m. 17 i 18, Piaseczno
Lokal składający się z dwóch połączonych lokali mieszkalnych zaadaptowanych na potrzeby Ośrodka
na parterze, łączna pow. ok. 80 m2. W miejscu ubezpieczenia alarm z monitoringiem (umowa z
agencją ochrony mienia), drzwi przeciwwłamaniowe atestowane Gerda, domofon, w oknach kraty.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na podmiot,
który stanie się właścicielem mienia, przy czym dotyczy to podmiotów znajdujących się w
strukturze sądownictwa powszechnego.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do umowy

Oferta przetargowa
dla Zamawiającego:
Sąd Rejonowy w Piasecznie
05-500 Piaseczno
Niżej podpisani ................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................,
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

REGON: ............................................., NIP: .............................................................................
Tel. ..................................................................... Fax. ……......................................................
Strona internetowa .......................................................... e-mail .............................................
Przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na ubezpieczenie majątkowe Sądu Rejonowego w
Piasecznie, nr zamówienia publicznego ZP/FIN/08/11, składamy niniejszą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia za cenę:
cena netto/brutto: …………………….. zł,
(słownie: ……………………………………………………………………………………..……… zł).
Przedmiot zamówienia jest zwolniony z podatku VAT.
2. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
3. Oświadczamy, że przedstawiona przez nas oferta spełnia wymóg ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego oraz zakresem ubezpieczenia przedstawionym w Załączniku Nr 1 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że przystąpienie do likwidacji szkody przez rzeczoznawcę-likwidatora nastąpi w ciągu
pięciu dni roboczych od zgłoszenia szkody przez Zamawiającego. Wypłata odszkodowania w części
bezspornej zostanie wypłacona po 14 dniach od daty dokonania oceny przez rzeczoznawcę-likwidatora.
W przypadku innych szkód wypłata odszkodowania nastąpi nie później niż po 14 dniach od dostarczenia
przez Zamawiającego ostatniego wymaganego przez Wykonawcę dokumentu.
5. Oświadczamy, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe przedstawione w opisach
budynków w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia są wystarczające i
zgodne z wymaganiami ogólnych warunków ubezpieczeń.
6. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od 1 czerwca 2011 r. do dnia 31 maja
2012 r., tj. przez okres 12 miesięcy.
7. Oświadczamy, że przedmiot umowy (wartość księgowa brutto, wszystkie składniki mienia, ich lokalizacja,
sposób zabezpieczenia itp.) jest nam znany na dzień zawarcia umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, tj. 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości:
……………....................................... w formie .......................................................................
9. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy lub adres:
............................................................................................................................................
podać nazwę banku oraz nr konta - dla wnoszących wadium w pieniądzu.

10. Oświadczamy, iż akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do
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SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
przedstawionych w Projekcie umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji

przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
12. Oświadczamy, iż wykonanie niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom/nie powierzymy
podwykonawcom**. Powierzymy następujący zakres prac podwykonawcom:
1) …………………………………………………………….………………………………………………
2) ………………………………………………………….…………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………..…………
* niepotrzebne skreślić.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ..........................................................................................................................................

2) ..........................................................................................................................................
3) ..........................................................................................................................................
4) ..........................................................................................................................................
5) …………………………………………………………………………………………………..…………
Zaleca się określenie zawartości oferty poprzez uzupełnienie poniższego zapisu:
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z
wymogami SIWZ.
.………..................... dnia ......................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

..................…………………………………..
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Załącznik Nr 3a do SIWZ

OŚW IADCZENIE
OSPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ZP/FIN/08/11 na ubezpieczenie
majątkowe Sądu Rejonowego w Piasecznie, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy
(firmy/konsorcjum):

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

................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

.................................................. dnia ………
(miejscowość, data)

...........................................
(podpis)

Załącznik Nr 3b do SIWZ
Są Rejonowy w Piasecznie
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OŚW IADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ZP/FIN/08/11 na ubezpieczenie
majątkowe Sądu Rejonowego w Piasecznie, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy
(firmy/konsorcjum):

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

...............................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

.................................................. dnia ………
(miejscowość, data)

...........................................
(podpis)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

U M O W A NR ......................................
(projekt)
W dniu ......................... 2011 r. w Warszawie, pomiędzy:
Zamawiającym:
Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14,
NIP: 527-20-26-252, Regon: 000324694, zwanym w dalszej części umowy “Ubezpieczającym”, w imieniu
którego działa:

………………………………………………………………………………………….
a Wykonawcą:
.................................. mającym swą siedzibę w ..................... przy ul. ................................................. ,
NIP:
..................................,
Regon:
....................,
działającym
w
oparciu
o
wpis
do
................................prowadzonego przez ............................................................................................... pod
numerem .......................... -, zwanym w dalszej części umowy „Ubezpieczycielem” w imieniu której działa:
...........................................................................................,
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/FIN/08/11 na ubezpieczenie majątkowe Sądu Sądu
Rejonowego w Piasecznie w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot i zakres umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ubezpieczenie majątkowe Sądu Rejonowego w Piasecznie zgodnie
ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy.
2. Ubezpieczyciel zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z jej treścią, wymaganiami
określonymi w SIWZ w postanowieniach o udzieleniu zamówienia nr ZP/FIN/08/11 oraz zobowiązaniami
zawartymi w ofercie Ubezpieczyciela z dnia …………………., stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy.
3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia poszczególnych ryzyk obowiązują w zakresie nieuregulowanym w
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, ofercie Ubezpieczyciela i niniejszej umowie oraz w
zakresie niesprzecznym z ww. dokumentami.
§2
Termin realizacji umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta od dnia 1 czerwca 2011 r. do 31 maja 2012 r., tj. na okres 12 miesięcy,
przyjmując że 1 czerwca 2011 r. to początek okresu ubezpieczenia.

1.
2.
3.
4.

§3
Terminy i warunki realizacji umowy
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wykonania oceny szkody przez rzeczoznawcę - likwidatora w ciągu 5
dni roboczych od zgłoszenia jej przez Ubezpieczającego.
Wypłata bezspornej części odszkodowania następuje w ciągu 14 dni od dokonania oceny przez
rzeczoznawcę-likwidatora.
W przypadku innych szkód wypłata odszkodowania następuje nie później niż po 14 dniach od
dostarczenia przez Ubezpieczającego ostatniego wymaganego przez Ubezpieczyciela dokumentu.
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do niezmienności stawek i warunków ubezpieczenia w okresie
obowiązywania umowy.
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5. Ubezpieczający jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia szkody nie później jednak niż w ciągu 7
dni od dnia powzięcia wiadomości o szkodzie.
6. Ubezpieczyciel oświadcza, że przedmiot umowy (wartość księgowa brutto, wszystkie składniki mienia,
ich lokalizacja, sposób zabezpieczenia itp.) jest mu znana na dzień zawarcia umowy i nie wnosi żadnych
zastrzeżeń.
7. Wszelkie warunki określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i niniejszej umowie mają
pierwszeństwo przed zapisami w Ogólnych warunkach ubezpieczeń. W razie rozbieżności pomiędzy
warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień, Strony przyjmują do stosowania
rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Ubezpieczającego.
§4
Cena i sposób zapłaty
1. Całkowita cena wykonania przedmiotu umowy wynosi: ……………………......................…zł
(słownie ……………...............................................................................................................).
2. Przedmiot umowy objęty jest zwolnieniem z podatku VAT.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w niniejszej umowie jako
początek okresu ubezpieczenia.
4. Ubezpieczający zobowiązuje się do zapłaty ceny umowy zgodnie z przedstawioną przez Ubezpieczyciela
ofertą, jednorazowo, poleceniem przelewu, na podstawie wystawionych polis potwierdzających zawarcie
ubezpieczenia na rachunek bankowy Ubezpieczyciela wskazany w polisach, w terminie do 30 dni od
wystawienia polis.
5. Brak opłaty składki w terminie nie powoduje odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy oraz zawieszenia
ochrony ubezpieczeniowej.
6. W przypadku nieopłacenia składki w uzgodnionym terminie Ubezpieczyciel zobowiązany jest do
zawiadomienia o tym Ubezpieczającego oraz wyznaczyć dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty składki.
W przypadku braku zapłaty składki w II terminie Ubezpieczyciel ma prawo do zawieszenia ochrony do
czasu wpłaty składki.
§5
Kary umowne
1. W przypadku niedotrzymania terminów realizacji umowy określonych w § 3 ust.1, 2, 3, gdy zwłoka
powstała z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczyciela, Ubezpieczający ma prawo naliczenia kary
umownej w wysokości 0,5% ceny umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
2. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Ubezpieczającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych,
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Ubezpieczającego lub osoby
trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Ubezpieczyciela, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy.
§6
Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:
1) ze strony Ubezpieczającego:
a) ....................................................................................... ,
b) …………………………………...……………………..– w zakresie pośrednictwa w zawarciu umów
ubezpieczenia, opracowywania, negocjacji warunków i procedur dotyczących obsługi
ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszej umowy,
2) ze strony Ubezpieczyciela:
a) ............................................................................................................................
b) ............................................................................................................................
§7
Odstąpienie i rozwiązanie umowy
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez
drugą Stronę istotnych warunków umowy lub od umowy odstąpić w przypadkach przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.
2. Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
3. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
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4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

1) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Ubezpieczyciela lub wszczęcia postępowania naprawczego,
w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
3) Ubezpieczyciel nie podejmie prac wynikających z niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwie ich wykonywanie, zaś przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni i nie podejmie ich
wykonywania
pomimo wezwania przez Ubezpieczającego - w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych
okolicznościach,
4) Wykonywania obowiązków przez Ubezpieczyciela w sposób nienależny lub niezgodny z
postanowieniami umowy i pomimo wezwania przez Ubezpieczającego nie nastąpi
poprawa
w
wykonywaniu tych obowiązków- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Ubezpieczający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu w przypadku
nieotrzymania środków koniecznych do realizacji umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia, w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. Przepis § 5 ust. 1 nie ma zastosowania.
W przypadku opisanym w ust. 3 pkt 2 Ubezpieczycielowi przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za
zrealizowaną część umowy.
Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron bez zachowania
okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych.
W przypadku odstąpienia od umowy Ubezpieczyciel zobowiązuje się do rozliczenia zapłaconej składki za
ubezpieczenie za pozostały okres ubezpieczenia zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 1 do
umowy.
§8
Postanowienia końcowe
Ubezpieczyciel nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez
pisemnej zgody Ubezpieczającego.
W razie naruszenia przez Ubezpieczyciela postanowień zawartych w ust. 1, Ubezpieczający może
niezwłocznie odstąpić od umowy.
Ubezpieczający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Ubezpieczyciela w zakresie warunków płatności,
a także w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian uzasadnionych zmianą przepisów
prawa. Zmiana umowy wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie. Zmiana może
być dokonana za porozumieniem Stron w stosownym aneksie.
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku
z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla Ubezpieczającego.
W przypadku wyczerpanie kwoty określonej w § 4 ust. 1 umowy, umowa ulegnie rozwiązaniu,
a Ubezpieczycielowi nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia
Strony zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów, umowy, informacji
uzyskanych od Ubezpieczającego lub jednostki organizacyjnej, na terenie której realizowany będzie
przedmiot umowy lub w związku z wykonywanym przedmiotem umowy. Wszelkie dokumenty będą
ujawniane jedynie w zakresie niezbędnym, związanym z realizacją przedmiotu umowy po wyrażeniu
zgody przez Ubezpieczającego.
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku
z wykonaniem niniejszej umowy, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór
będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Ubezpieczającego
W przypadku zmniejszenia wartości majątku w okresie trwania umowy Strony przewidują możliwość
zawarcia aneksu zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Ewentualne spory mogące wyniknąć w ramach realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla Ubezpieczającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§9
Załączniki do umowy
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Są Rejonowy w Piasecznie
Przetarg nieograniczony poniżej 125.000 euro:
Ubezpieczenie majątkowe Sądu Rejonowego w Piasecznie
Zamówienie numer ZP/FIN/08/11
Strona 24 z 26

2) Załącznik Nr 2 - Oferta Przetargowa (oferta Ubezpieczyciela) z dnia ............... 2011 r.,
3) Załącznik Nr 3 - Polisa ubezpieczeniowa nr.......,
5) Załącznik Nr 5 - Formularz cenowy - Kalkulacja cen jednostkowych,
6) Załącznik Nr 6 - Ogólne warunki ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel

Ubezpieczający

Są Rejonowy w Piasecznie
Przetarg nieograniczony poniżej 125.000 euro:
Ubezpieczenie majątkowe Sądu Rejonowego w Piasecznie
Zamówienie numer ZP/FIN/08/11
Strona 25 z 26

Załącznik Nr 5 do SIWZ i Umowy

KALKULACJA CEN JEDNOSTKOWYCH – FORMULARZ CENOWY
TABELA I:
1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
L
p.

Przedmiot ubezpieczenia
Budynek
– ul. Kościuszki 14, 05-500
Piaseczno
Nakłady inwestycyjne
poniesione na budynek
– ul. Kościuszki 14, 05-500
Piaseczno

1.

2.

Suma
ubezpieczenia
w PLN

Podlimity
W sumie ubezpieczenia
w PLN

25.653.000,00

Nie dotyczy

9.613.000,00

3.

2.251.700,97

Kradzież z włamaniem i
rabunek 20.000 PLN
na jedno i wszystkie
zdarzenia

4.

Środki pieniężne w lokalu w
tym znaki opłaty sądowej

120.000,00

Kradzież z włamaniem i
rabunek 20.000 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia

5.

Środki pieniężne w
transporcie od drzwi
kasowych do drzwi sali
operacyjnej banku

10.000,00

Kradzież z włamaniem i
rabunek 10.000 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia

6.

Akta sądowe

400.000,00

brak

6.

1.552.808,72

Sprzęt elektroniczny
przenośny

151.114,65

Licencje i oprogramowanie

50.000,00

Stawka
roczna

Składka roczna
w PLN

Wartość
odtworzeniowa

Nie dotyczy

Majątek ruchomy
(wyposażenie, niskocenne
składniki majątku)

Sprzęt elektroniczny
stacjonarny

Systematyka
sumy
ubezpieczenia
Wartość
księgowa brutto

Kradzież z włamaniem i
rabunek 20.000 PLN
na jedno i 50.000 PLN na
wszystkie zdarzenia
Kradzież z włamaniem i
rabunek 10.000 PLN
na jedno i 50.000 PLN na
wszystkie zdarzenia

Wartość zakupu

Wartość
odtworzeniowa
Wartość
odtworzeniowa
Wartość
odtworzeniowa
Wartość
odtworzeniowa

Nie dotyczy

RAZEM Tabela nr I

TABELA II - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia
w PLN

OC z tyt. działalności
1.

- podlimit na OC
podwykonawców
OC pracodawcy

Podlimity
w sumie ubezpieczenia w PLN

Stawka
roczna

Składka roczna
w PLN

300.000,00
300.000,00
50.000,00

300.000,00

250.000,00 - szkody osobowe
50.000,00 - szkody rzeczowe

RAZEM Tabela nr II

SKŁADKA ŁĄCZNA I + II

Są Rejonowy w Piasecznie
Przetarg nieograniczony poniżej 125.000 euro:
Ubezpieczenie majątkowe Sądu Rejonowego w Piasecznie
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