Załącznik OPZ_1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ubezpieczeń z zakresu zadania
nr 1.
I.

Opis ogólny.
1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest: ubezpieczenie majątku
trwałego i ruchomego; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia;
2. Przy elementach fakultatywnych przedstawiono sposób przyznawania punktacji w
ocenie ofert w zależności od zaoferowanej przez Wykonawcę opcji.
3. Informacje dodatkowe:
a) opis działalności Zamawiającego:
Jednostka administracji państwowej realizująca zadania celowe zmierzające
do zmniejszenia zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych roślin,
eliminację zagrożenia wynikającego z wymiany handlowej i stosowania
środków ochrony roślin oraz produkcję materiału siewnego w pełni
spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe. Informacje
szczegółowe: http://piorin.gov.pl/o-inspekcji/zadania-realizowane-przezinspekcje,1.html
b) miejsce ubezpieczenia: wykaz lokalizacji zgodnie załącznikami nr 1 oraz nr 2
c) dotychczasowy ubezpieczyciel: STU ERGO Hestia S.A.
d) szkodowość: zaświadczenie w załączeniu do zapytania ofertowego
4. Oferty muszą zawierać zastrzeżenie niezmienności wysokości stawek w
poszczególnych ryzykach w okresie ubezpieczenia;
5. Okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Zawarcie umowy i wystawienie polis do 10.12.2021r.
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II.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub mienia od ryzyk
wszystkich
1. Zestawienie składników majątkowych
Ubezpieczenie ma obejmować poniższe składniki majątkowe znajdujące się w prawnym
posiadaniu Zamawiającego zgodnie z prowadzoną ewidencją.

Przedmiot
ubezpieczenia
Budynki, budowle

Suma
ubezpieczenia
[zł]

Rodzaj

Uwagi

wartości

2 800 406,00 odtworzeniowa Wykaz budynków,
budowli w trwałym
zarządzie - Załącznik nr 2

Budynki, budowle

1 523 918,00 rzeczywista

Wykaz budynków,
budowli w trwałym
zarządzie - Załącznik nr 2

Wyposażenie, maszyny i

102 323,25 księgowa

urządzenia w tym sprzęt

brutto

Wykaz mienia – Załącznik
nr 3

elektroniczny
Wyposażenie, maszyny i

200 000,00 odtworzeniowa Pozostałe mienie,

urządzenia

niskocenne składniki
majątku we wszystkich
lokalizacjach

Środki obrotowe

25 000,00 wartość
nabycia

Etykiety urzędowe dla
materiału siewnego we
wszystkich lokalizacjach

Razem

4 651 647,25

2. Zakres ubezpieczenia obligatoryjny.
Pełny obejmujący następujące ryzyka: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek
statku powietrznego, przewrócenie się drzew na ubezpieczone mienie lub upadek innego
mienia na ubezpieczone mienie, zawalenie budynków i budowli, wybuch, dym, sadzę, falę
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uderzeniową, uderzenie pojazdu lądowego, huragan, powódź, spływ wód po zboczach,
deszcz nawalny, śnieg, grad, zalanie, osunięcia i zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi,
następstwa szkód wodociągowych, awaria instalacji wodno-kanalizacyjnych, huk
ponaddźwiękowy, szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowywania
i innych mogących powstać w związku z przeprowadzaniem akcji ratowniczych
3. Klauzule obligatoryjne – limity solidarne dla wszystkich lokalizacji
a) Klauzula reprezentantów,
b) Klauzula pośredniego uderzenia pioruna z limitem 100 000,00 PLN,
c) Klauzula przepięć powstałych w wyniku przyczyn nie związanych z wyładowaniem
atmosferycznym z limitem 100 000 PLN
d) Klauzula automatycznego pokrycia z limitem 50 000,00 PLN,
e) Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie z limitem 200 000,00 PLN,
f) Klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody z limitem 50 000 PLN,
g) Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji z limitem 120%,
h) Klauzula drobnych prac budowlano - montażowych z limitem 50 000,00 PLN,
i) Klauzula sumy prewencyjnej z limitem 500 000,00 PLN.
4.

Zakres ubezpieczenia fakultatywny
a) Ubezpieczenie mienia określonego w pkt II.1 na warunkach ryzyk wszystkich (all
risk) – (akceptacja 20 punktów)
b) Klauzula rzeczoznawców z limitem 20 000,00 PLN (akceptacja - 5 punktów)
c) Klauzula samolikwidacji z limitem 10 000,00 PLN (akceptacja – 5 punktów)
d) Klauzula dewastacji z limitem 50 000,00 PLN w tym 10 000,00 PLN limit dla graffiti
(akceptacja – 5 punktów)
e) Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą z limitem do 100 000,00 PLN
(akceptacja – 5 punktów)

5. Franszyza redukcyjna
a) Maksymalna dopuszczalna franszyza redukcyjna – 500 PLN,
b) brak franszyzy – 20 punktów;
c) maksymalna dozwolona – 0 punktów,
d) każda inna wartość – ilość punktów wyliczana proporcjonalnie, z dokładnością do
jednego miejsca po przecinku.
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III.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (ryzyka nazwane) lub limity
kradzieżowe (all risk)
1. Zestawienie składników majątkowych
Ubezpieczenie ma obejmować poniższe składniki majątkowe znajdujące się w prawnym
posiadaniu Zamawiającego zgodnie z prowadzoną ewidencją.

Przedmiot
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Wyposażenie, maszyny,

Rodzaj wartości

Uwagi

100 000,00 Księgowa Brutto

Limit wspólny dla

[zł]

urządzenia w tym

wszystkich lokalizacji

sprzęt elektroniczny
Środki obrotowe

25 000,00 Wartość nabycia

Etykiety dla paszportów
roślin we wszystkich
lokalizacjach

Razem

125 000,00 x

x

2. Zakres ubezpieczenia obligatoryjny.
Kradzież z włamaniem, rabunku, dewastacji
3. System ubezpieczenia.
Na pierwsze ryzyko
4. Klauzule fakultatywne
a) Kradzież zwykła z limitem 4.000 PLN (akceptacja 10 punktów)
5. Franszyza redukcyjna
a) Maksymalna dopuszczalna franszyza redukcyjna – 500 PLN,
b) brak franszyzy – 20 punktów;
c) maksymalna dozwolona – 0 punktów,
a) każda inna wartość – ilość punktów wyliczana proporcjonalnie, z dokładnością do
jednego miejsca po przecinku.
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IV.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
1. Zestawienie składników majątkowych
Ubezpieczenie ma obejmować poniższe składniki majątkowe znajdujące się w prawnym
posiadaniu Zamawiającego zgodnie z prowadzoną ewidencją.

Przedmiot
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia w

Sprzęt mobilny

Rodzaj wartości

[zł]
157 666,16 Księgowa

(laptopy)

brutto

Sprzęt stacjonarny

125 991,46 Księgowa
brutto

RAZEM:

Uwagi

Wykaz sprzętu – Załącznik
nr 4
Wykaz sprzętu – Załącznik
nr 4

280 176,72

2. Zakres ubezpieczenia obligatoryjny.
Szkody materialne – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie wskutek zdarzeń,
których wystąpienia Ubezpieczający ani jego przedstawiciele nie byli w stanie
przewidzieć, a w wyniku których sprzęt nie może osiągnąć parametrów znamionowych.
Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody wynikłe z:
a) błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania i braku kwalifikacji,
b) wandalizmu,
c) pożaru,
d) wybuchu,
e) działania wody i wilgoci,
f) błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu a także wad
materiałowych,
g) przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych.
h) szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze
zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia.
3. Klauzule obligatoryjne
a) Klauzula kradzieży z włamaniem i rabunku;
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b) Klauzula użytkowanie sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia;
c) Klauzula szkód spowodowanych upadkiem/upuszczeniem sprzętu przenośnego;
d) Klauzula reprezentantów;
e) Klauzula automatycznego pokrycia z limitem 50.000 PLN;
4. Klauzule fakultatywne
a) Kradzież zwykła z limitem 4.000 PLN (akceptacja 10 punktów)
5. Franszyza redukcyjna
b) Maksymalna dopuszczalna franszyza redukcyjna – 500 PLN,
c) brak franszyzy – 20 punktów;
d) maksymalna dozwolona – 0 punktów,
e) każda inna wartość – ilość punktów wyliczana proporcjonalnie , z dokładnością do
jednego miejsca po przecinku.
V.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej lub użytkowania mienia
1. Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia
Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej)
Ubezpieczonego związanej z prowadzeniem działalności, posiadaniem mienia (w tym
w mieniu będącym w trwałym zarządzie) powstałe w wyniku zdarzeń, które miały
miejsce w okresie ubezpieczenia, a roszczenia z tego tytułu zostały zgłoszone przed
upływem terminu przedawnienia.
Suma gwarancyjna: 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
Zatrudnienie: 128 osób
2. Zakres ubezpieczenia obligatoryjny
a) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w rzeczach ruchomych
użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użyczenia, leasingi lub innej podobnej umowy;
b) odpowiedzialność cywilna pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom
Ubezpieczonego;
c) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod
nadzorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem;
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d) Szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa
3. Klauzule obligatoryjne
a) Klauzula odstąpienia od rozliczania składki ostatecznej po zakończeniu okresu
ubezpieczenia.
b) Klauzula reprezentantów
4. Zakres ubezpieczenia fakultatywny
a) Szkody w pojazdach pracowników znajdujących się na parkingach (dotyczy
wszystkich lokalizacji) limit 50 000 PLN– (akceptacja 10 pkt)
5. Franszyza redukcyjna
a) Maksymalna dopuszczalna franszyza redukcyjna – 500 PLN,
b) brak franszyzy – 20 punktów;
c) maksymalna dozwolona – 0 punktów,
d) każda inna wartość – ilość punktów wyliczana proporcjonalnie, z dokładnością do
jednego miejsca po przecinku.
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