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 Z A T W I E R D Z A M      Nr postępowania: ZP/327/054/U/10 
 
dnia .................... 2010 r. 
 
 
............................................................ 
/ podpis kierownika Zamawiającego / 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ 

 
na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Gdańskiej 

  
 
dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy  

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

 
 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
poniżej 193.000 euro 

 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
ul. G. NARUTOWICZA 11/12 
80-233 GDAŃSK 
TEL (O-58) 347-17-44 
FAX (O-58) 347-14-15 
 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Słownik zamówień CPV 

a) Przedmiot główny: 
66.51.00.00-8 

b) Przedmioty dodatkowe 
66.51.50.00-3 
66.51.60.00-0 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w okresie od 
01.07.2010 r. do dnia 30.06.2012 r., z tym, że Wykonawca będzie mógł realizować ochronę 
ubezpieczeniową wystawiając umowy (polisy – certyfikaty) na roczny okres ochrony 
ubezpieczeniowej. W przypadku polis rocznych ich treść nie może odbiegać od treści 
podpisanej umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na wybrane ryzyka (grupy ryzyk) 
ubezpieczeniowe. 

4. Ubezpieczenie będzie  obsługiwane przez pracowników Działu Ochrony Mienia Politechniki 
Gdańskiej. 
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5. W skład dokumentacji technicznej udostępnionej Wykonawcom w ramach niniejszej 
specyfikacji wchodzi wykaz majątku, lokalizacji oraz punktów kasowych (zał. nr 1). 

 

6. Ubezpieczenie od zdarzeń losowych. 
(warunki wymagane do przyjęcia przez Wykonawcę określono w poniższych podpunktach, 

tj. od a) do h)) 

a) przedmiot ubezpieczenia: 

 cały majątek Zamawiającego, 

 wszelkie mienie ruchome (bez pojazdów oraz jednostek pływających ubezpieczonych 
od ryzyka casco)  i nieruchome, stanowiące własność Zamawiającego oraz mienie 
osobiste jego pracowników, a także mienie będące w posiadaniu, w pieczy lub oraz pod 
kontrolą (użytkowaniu) Zamawiającego, w przypadku kiedy na Zamawiającym 
spoczywa obowiązek ubezpieczenia, 

 mienie objęte ubezpieczeniem obejmuje budynki i budowle wraz z urządzeniami i 
instalacjami w nich zawartymi, maszyny i urządzenia badawcze, laboratoryjne oraz 
produkcyjne, aparaty, narzędzia, wyposażenie, środki obrotowe, woluminy, obrazy, 
nakłady inwestycyjne, tj. koszty poniesione na adaptację budynków lub lokali do potrzeb 
działalności Zamawiającego lub podniesienie ich standardu; gotówkę, papiery 
wartościowe i inne walory; pozostałe mienie nie ujęte powyżej, 

W rozumieniu niniejszych zapisów kategoria majątkowa określona jako „budynki i budowle” 
obejmuje dodatkowo między innymi następujące mienie, stanowiące stałe elementy 
budynków, budowli lub ich konstrukcji: 

 ogrodzenia, mury, bramy, klatki schodowe oraz zewnętrzne konstrukcje schodów 
pożarowych, 

 instalacje wodociągowe, instalacje ściekowe, instalacje gazowe i elektryczne, liczniki, 
kable i przewody łączące obiekty ubezpieczanych lokalizacji ze stacjami rozdzielczymi 
sieci publicznej, jednak wyłącznie w obrębie lokalizacji należących do Zamawiającego, 

 przybudówki wraz ze stałym wyposażeniem, zbiorniki wraz z wyposażeniem a także 
inne budowle i konstrukcje znajdujące się w obrębie ubezpieczonych lokalizacji, 
używane przez Zamawiającego i będące jego własnością lub za które ponosi on 
odpowiedzialność, 

b) ryzyka wymagane (nazwane zdarzenia losowe): 

Ogień (pożar), uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, uderzenie 
pojazdu, huragan, deszcz nawalny, grad, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, zalanie, 
powódź, zaleganie śniegu lub lodu, dym i sadza, fala uderzeniowa, skażenie lub 
zanieczyszczenie, trzęsienie ziemi, pośrednie uderzenie pioruna oraz szkody w mieniu 
powstałe w wyniku akcji ratowniczej związanej z ww. zdarzeniami. 

Definicje ubezpieczonych ryzyk: 

ogień (pożar) – ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i 
jest w stanie rozszerzyć się o własnej sile, 

uderzenia pioruna – gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze, działające 
bezpośrednio na przedmiot objęty ubezpieczeniem, 
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wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem 
się gazów, pyłów lub pary, wywołana ich dążnością do rozprzestrzeniania się, przy 
czym w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników 
obowiązuje warunek, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich 
rozmiarach, iż w skutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe 
wyrównanie ciśnień; do wybuchu zalicza się także implozję, polegającą na 
uszkodzeniu ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu próżniowego, 

upadek statku powietrznego – katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu 
silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadku jego części 
lub przewożonego ładunku, 

uderzenie pojazdu – uderzenie w budynek lub budowlę pojazdu mechanicznego, 
kierowanego przez osobę inną niż ubezpieczający lub osobę, za którą ubezpieczający 
ponosi odpowiedzialność. 

huragan – wiatr, którego działanie zdolne jest wyrządzić masowe szkody, przy czym 
stwierdzenie działania huraganu powinno zostać potwierdzone orzeczeniem Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości uzyskania takiego 
potwierdzenia, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania 
lub w sąsiedztwie, świadczący o działaniu huraganu, 

deszcz nawalny – opad deszczu, którego współczynnik wydajności wynosi co 
najmniej 4, przy czym stwierdzenie działania deszczu nawalnego powinno zostać 
potwierdzone orzeczeniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku 
braku takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich 
powstania lub w sąsiedztwie, świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego, 

grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu, 

zapadanie się ziemi – obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych 
przestrzeni, 

osuwanie się ziemi – ruch ziemi na stokach, nie spowodowany działalnością ludzką, 

zalanie – wydostanie się wody, innych cieczy lub par z przewodów i urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, przewodów i urządzeń 
technologicznych, jak również wydostania się wody lub innego czynnika gaśniczego w 
wyniku samoczynnego uruchomienia urządzeń gaśniczych z innych przyczyn niż 
pożar, 

powódź – zalanie terenów na skutek podniesienia się wody w korytach wód płynących 
lub stojących wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, spływu wód po 
zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, topnienia kry lodowej lub 
tworzenia się zatorów lodowych, 

zaleganie śniegu lub lodu – niszczące oddziaływanie nagromadzonego śniegu lub 
lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli, 

dym i sadza – nagłe, niszczące oddziaływanie dymu i sadzy powstałego w trakcie 
procesu spalania, 

fala uderzeniowa – fala ciśnieniowa wytworzona przez statek powietrzny podczas 
przekroczenia bariery dźwięku, 
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skażenie lub zanieczyszczenie – utrata wartości lub uszkodzenie ubezpieczonego 
mienia powstałe w następstwie wystąpienia jednego lub kilku z wyżej wymienionych 
ryzyk, objętych umową ubezpieczenia, 

trzęsienie ziemi – za trzęsienie ziemi uważa się gwałtowne zaburzenia systemu 
równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu, 

pośrednie uderzenie pioruna – szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w 
wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się 
pośrednie działanie gwałtownego wyładowania atmosferycznego na przedmiot 
ubezpieczenia. Przez szkodę rozumie się uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu 
ubezpieczenia spowodowane wskutek gwałtownego wyładowania atmosferycznego. 

c) koszty dodatkowe pokrywane poza sumą ubezpieczenia w limicie do 10% sumy 
ubezpieczenia rodzajów (kategorii) mienia określonych w zał. nr 1 do siwz jako budynki, 
środki trwałe w budynku oraz materiały w budynku, tj. : 

 szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami 
losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, 

 koszty wynikłe z zastosowania przez ubezpieczającego wszelkich dostępnych środków 
w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia 
bezpośrednio zagrożonego mienia, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały 
się nieskuteczne, 

 inne koszty związane z ratowaniem mienia (dozór mienia, opłaty za przechowanie, 
transport, holowanie itp.), 

 udokumentowane i uzasadnione koszty poniesione w związku z uprzątnięciem 
pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych 
do użytku, 

 (wyżej wskazany zakres określony w pkt. b) – c) należy traktować jako minimalny. 
Wykonawca może zaproponować zakres ryzyk szerszy od wyżej opisanego) 

d) warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego (ppoż.): 

Przyjęcie stanu zabezpieczeń ppoż. aktualnie istniejących i stosowanych przez 
Zamawiającego jako wystarczających. 

e) system ubezpieczania mienia: 

 system ubezpieczenia mienia dla poszczególnych kategorii mienia wskazanych w 
podpunkcie f) stosuje się wraz z konsumpcją (zmniejszeniem) sumy ubezpieczenia 
oraz z klauzulą automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia po wypłacie 
odszkodowania, 

 system ubezpieczenia na sumy stałe zastosowano w odniesieniu do budynków, 
budowli, innych środków trwałych oraz wyposażenia przy uwzględnieniu zasad 
określania sum ubezpieczenia; mienie do ubezpieczenia wykazano z wartością 
początkową brutto, 

dodatkowo: 

 dla ubezpieczenia gotówki zastosowano maksymalny, przewidywany stan, 

 dla środków obrotowych określono maksymalny, przewidywany stan z tym, że środki 
obrotowe zostały wykazane razem z pozycją „materiały w budynku” (wyposażenie 
nietrwałe, niskocenne środki trwałe i środki obrotowe) w zał. nr 1 do siwz, 
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 dla mienia pracowniczego określono limit na osobę, 

 dla woluminów przyjęto wycenę rzeczoznawców, 

 dla obrazów została podana wartość określona w protokole zdawczo-odbiorczym nr III-
565 z dnia 01.04.2008 roku pomiędzy Politechniką Gdańską, a Centralnym Muzeum 
Morskim w Gdańsku, 

f) sumy ubezpieczenia rodzajów mienia w złotych (PLN) według wartości księgowej brutto 
(stan na dzień 31.12.2009): 

 budynki            - 190.970.523,16 zł 

 inne środki trwałe      - 262.600.556,36 zł 

 budowle        -   20.772.392,54 zł 

 wyposażenie       -     9.506.694,49 zł 

 gotówka w 16 punktach kasowych    -     1.150.000,00 zł 

 mienie pracownicze - 2700 osób x 1000 zł /os   -     2.700.000,00 zł 

g) pozostałe mienie i składniki majątkowe: 

 woluminy - starodruki (w tym depozyt Uniwersytetu w Bremie) -     584.500,00 zł 

 obrazy         -     236.000,00 zł 

h) warunki stałe : 

 franszyza integralna w wysokości 500 zł, 

 brak franszyzy redukcyjnej. 

 

7. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku. 
 (warunki wymagane do przyjęcia przez Wykonawcę określono w poniższych podpunktach, 

tj. od a) do g)) 

a) przedmiot ubezpieczenia: 

 rzeczowe składniki majątku obrotowego, towary, surowce, materiały w przerobie, 
półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze i opakowania, a ponadto 
zmagazynowane i nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty i urządzenia oraz 
części zapasowe, narzędzia itp., 

 mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, 
przeróbki, badania itp.), 

 środki trwałe, tj. urządzenia i wyposażenie, a także przedmioty nietrwałe, 

 wartości pieniężne, 

b) ryzyka wymagane: 

 kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (wandalizm) w trakcie kradzieży / 
rabunku, rabunek gotówki w trakcie transportu, dewastacja (wandalizm) bez 
kradzieży / rabunku, zabór mienia, 

c) definicje: 

kradzież z włamaniem -  ma miejsce, wtedy gdy sprawca zabrał lub usiłował zabrać 
ubezpieczone mienie z zamkniętego budynku, lokalu, pomieszczenia lub schowka, 
niszcząc lub uszkadzając przy użyciu siły fizycznej zamek, kłódkę, drzwi, okno lub inne 
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zabezpieczenia albo otworzył zabezpieczenia oryginalnym kluczem, który zdobył w wyniku 
kradzieży z włamaniem do innego lokalu lub w wyniku rabunku, 

zabór mienia – ma miejsce wtedy gdy sprawca ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, 

rabunek - zabór mienia objętego umową ubezpieczenia, dokonany przez sprawcę przy 
użyciu siły fizycznej lub grożąc jej użyciem, 

dewastacja (wandalizm) - ma miejsce wtedy, gdy sprawca rozmyślnie zniszczył bądź 
uszkodził ubezpieczone mienie. 

d) warunki zabezpieczenia przeciwkradzieżowego: 

 przyjęcie stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych aktualnie istniejących i 
stosowanych jako wystarczających, 

e) system ubezpieczania mienia 

 system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko stosuje się dla każdego rodzaju mienia 
objętego umową wraz z konsumpcją (zmniejszeniem) sumy ubezpieczenia oraz z 
klauzulą automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia po wypłacie 
odszkodowania, 

 mienie do ubezpieczenia przyjęto w wartości odtworzeniowej – nowej, 

 gotówka, papiery wartościowe i inne walory ubezpieczane będą w systemie obrotów 
miesięcznych lub (do wyboru przez Wykonawcę) według oddzielnie deklarowanych 
sum ubezpieczenia (sum gwarancyjnych) na wypadek następujących ryzyk: 

- kradzieży z włamaniem, 

- rabunku w lokalu, 

- rabunku podczas transportu (przenoszenia lub przewożenia). 

 suma ubezpieczenia rzeczowych składników majątku obrotowego, środków trwałych 
(urządzeń i wyposażenia), wyposażenia nietrwałego oraz ryzyka dewastacji 
(wandalizmu) obejmuje wszystkie adresy pod którymi znajduje się mienie 
Zamawiającego, bez dalszego szczegółowego podziału, 

 określenie „urządzenia i wyposażenie” obejmuje wszelki sprzęt biurowy, 
warsztatowy, laboratoryjny i każdy inny, w tym również sprzęt elektroniczny, a także 
rzeczowe składniki majątku obrotowego, towary, surowce, materiały w przerobie, 
półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze i opakowania, a ponadto 
zmagazynowane i nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty i urządzenia oraz 
części zapasowe, narzędzia itp. oraz mienie przyjęte od osób trzecich w celu 
wykonania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, badania itp.), 

 w sumie ubezpieczenia zawierają się również koszty naprawy zabezpieczeń; 

f) sumy ubezpieczenia (limit) w złotych: 

 urządzenia i wyposażenie     - 1.000.000,00 zł 

 woluminy – starodruki (w tym depozyt Uniwersytetu w Bremie) 

-             584.500,00 zł 
 obrazy        -    236.000,00 zł 

(książki, woluminy oraz obrazy są dodatkowo zabezpieczone i skatalogowane) 

 dewastacja (wandalizm)     -      50.000,00 zł 
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(bądź w ww. sumach ubezpieczenia (gwarancyjnych), jeżeli warunki Wykonawcy tak   
stanowią)  

 

 gotówka w 16 punktach kasowych *    - 1.150.000,00 zł  

  lub  
 gotówka systemem obrotów miesięcznych * - z banku - 1.500.000,00 zł 

        - inne wpływy  -    600.000,00 zł 

(* - w ubezpieczeniu gotówki prosimy wybrać tylko jeden wariant i wpisać do 
odpowiednich rubryk w Formularzu Cenowym) 

g) warunki stałe 

 franszyza integralna w wysokości 500 zł, 

 brak franszyzy redukcyjnej. 

 

8. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. 
(warunki wymagane do przyjęcia przez Wykonawcę określono w poniższych podpunktach, 

tj. od a) do e)) 

a) przedmiot ubezpieczenia: 

 szyby i inne przedmioty szklane znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, 
stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych 
pomieszczeń użytkowych, zamontowane na stałe zgodnie z ich przeznaczeniem, 

 ubezpieczenie dotyczy w szczególności szyb zewnętrznych, wewnętrznych, drzwi i 
gablot, 

b) ryzyka wymagane: 

 utrata lub ubytek wartości ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich rozbicia, a 
także pęknięcia, 

c) system ubezpieczania mienia: 

 system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, z konsumpcją (zmniejszeniem) sumy 
ubezpieczenia oraz z klauzulą automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia 
po wypłacie odszkodowania, obejmuje wszystkie adresy pod którymi znajduje się 
mienie Zamawiającego, bez dalszego szczegółowego podziału, 

 w sumie ubezpieczenia zawarte są koszty zamontowania i zainstalowania, 
demontażu, transportu oraz dodatkowego ustawiania rusztowań, 

 ubezpieczeniu podlegają szyby zwykłe, bezpieczne i antywłamaniowe. Zamawiający 
nie przewiduje podziału sumy gwarancyjnej na poszczególne rodzaje oszklenia, 

d) suma ubezpieczenia (limit) w złotych: 

 oszklenie zewnętrzne, wewnętrzne, drzwi i gabloty  -  50.000,00 zł 

e) warunki stałe 

 franszyza integralna w wysokości 500 zł, 

 brak franszyzy redukcyjnej, 
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9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 
(warunki wymagane do przyjęcia przez Wykonawcę określono w poniższych podpunktach, 

tj. od a) do e)) 

a) przedmiot ubezpieczenia: 

- odpowiedzialność cywilna z tytułu działalności Zamawiającego, jak również 
posiadanego mienia, 

- zakres terytorialny Europa, 

- przez działalność Zamawiającego rozumie się: 

 działalność statutową uczelni, 

 komercyjne świadczenie usług, 

 działalność klubów, organizacji i fundacji, 

 uczestnictwo w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską oraz inne 
organizacje gospodarcze i polityczne, w postaci grantów, funduszy na projekty, 
budowy, badania, itp.; 

 uczestnictwo w projektach finansowanych ze źródeł innych, niż określonych w art. 
94. Ust. 1. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym 

 czynności osób faktycznie wykonujących pracę na terenie lub na zlecenie Uczelni, 
których finansowanie spoczywa na Unii Europejskiej lub innej organizacji 
politycznej lub gospodarczej, a także na firmie komercyjnej. 

b) ryzyka wymagane: 

- odpowiedzialność deliktowa, 

- odpowiedzialność kontraktowa, 

w tym także: 

- odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wodno-
kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, 

- odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu pracowników, 

- odpowiedzialność z tytułu użytkowania pojazdów nie podlegających rejestracji, 

- odpowiedzialność nauczycieli akademickich w związku z prowadzeniem zajęć 
dydaktycznych, 

- odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem imprez niemasowych, 

- odpowiedzialność cywilna najemcy ruchomości i nieruchomości, 

- odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania usługi, 

- odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z 
ich wadliwego wykonania, 

- odpowiedzialność cywilna za szkody mające postać czystych strat majątkowych, 

- odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku naturalnym, 

- odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i użytkowania studzienek TASK 
(Trójmiejskiej, Akademickiej Sieci Komputerowej) 

c) suma gwarancyjna w złotych na jedno i wszystkie zdarzenia: -   5.000.000 zł 

d) limity na jedno zdarzenie dla niżej wymienionych ryzyk wynoszą: 

- za szkody w mieniu pracowników     -      500.000 zł 

- z tytułu użytkowania pojazdów nie podlegających rejestracji -       1.000.000 zł 
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- odpowiedzialność nauczycieli akademickich w związku 
z prowadzeniem zajęć dydaktycznych (na osobę - nauczyciela)   -        50.000 zł 

- szkody mające postać czystych strat majątkowych  -    1.000.000 zł 

- za szkody w środowisku naturalnym    -    1.000.000 zł 

pozostałe, niżej wymienione ryzyka, tj.:  

- odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wodno-
kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, 

- odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem imprez niemasowych, 

- odpowiedzialność cywilna najemcy ruchomości i nieruchomości, 

- odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania usługi, 

- odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z 
ich wadliwego wykonania, 

- odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i użytkowania studzienek TASK 
(Trójmiejskiej, Akademickiej Sieci Komputerowej) 

oraz wszystkie nie wymienione powyżej asekurowane będą przez Wykonawcę w ramach 
limitu głównego (z sumą gwarancyjną) wynoszącego 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). 

e) warunki stałe: 

- dla szkód w środowisku, a także szkód mających postać czystych strat majątkowych 
franszyza redukcyjna wynosić będzie 10% wartości szkody (roszczenia), nie mniej niż 
1.000 zł., dla pozostałych szkód ustala się brak franszyzy redukcyjnej, 

- system ubezpieczenia z konsumpcją (zmniejszeniem) sumy gwarancyjnej oraz 
klauzulą automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia po wypłacie roszczenia, 

- franszyza integralna w wysokości 500 zł, 

f) informacje dodatkowe: 

- wysokość funduszu płac w zł. za rok 2009   -        161.000.000,00 

- wysokość planowanego funduszu płac w zł na rok 2010 -        162.500.000,00 

- ilość zatrudnionych      -      2.700 osób  

- ilość studentów studiów dziennych    -    19.100 osób 

- ilość innych studentów      -      4.300 osób 

- ilość nauczycieli akademickich     -      1.300 osób 

 Zamawiający w ramach swojej działalności statutowej oraz w zakresie zadań 
poszczególnych jednostek organizacyjnych wykonuje badania i projekty w zakresie 
kierunkowym poszczególnych Wydziałów, Katedr i jednostek organizacyjnych, 

 Zamawiający w oparciu o swoją działalność statutową świadczy także usługi 
komercyjne polegające m.in. na:, badaniach, testach, projektach i próbach itp. na 
zlecenie firm zewnętrznych. Planowane przychody z tego tytułu w okresie pierwszych 
12 miesięcy okresu ubezpieczenia wyniosą ca. 23.000.000 zł, 

 Zamawiający świadczy usługi polegające na wynajmie miejsc w domach studenckich, 

 kluby Zamawiającego prowadzą działalność edukacyjną, kulturalną, sportową oraz 
propagującą idee naukowe, 
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 OC kontraktowa dotyczyć ma m.in. zleceń na usługi  „komercyjne” wykonywane przez 
Zamawiającego, 

 Przez działalność Zamawiającego rozumie się także:  

 uczestnictwo w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską oraz 
inne organizacje gospodarcze i polityczne, w postaci grantów, funduszy na 
projekty, budowy, badania, itp.; 

 uczestnictwo w projektach finansowanych ze źródeł innych, niż określonych w 
art. 94. Ust. 1. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym 

 czynności osób faktycznie wykonujących pracę na terenie lub na zlecenie 
Uczelni, których finansowanie spoczywa na Unii Europejskiej lub innej 
organizacji politycznej lub gospodarczej, a także na firmie komercyjnej. 

 ryzyko OC za szkody wyrządzone w mieniu pracowników dotyczy mienia zniszczonego 
lub utraconego; standardowo w OWU ryzyka OC jest wyłączenie odpowiedzialności 
„…za szkody wyrządzone w mieniu pracowników” definiowanych jako osoby bliskie; 
intencją Zamawiającego było włączenie wyżej opisanego wyłączenia w odniesieniu do 
mienia jego pracowników, 

 imprez niemasowych organizowanych przez Zamawiającego jest kilkadziesiąt w ciągu 
roku: koncerty, przedstawienia, sympozja, szkolenia itp.; przedstawienie orientacyjnego 
kalendarza jest trudne, gdyż poza kilkoma (m.in. Neptunalia, koncert w kościele na 
Morenie, muzyczne „wtorki”, imprezy w Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej 
„Kwadratowa”), cyklicznymi imprezami pozostałe organizowane są jednostkowo.  

 Zamawiający użytkuje ruchomości na podstawie umów użyczenia, np. w przypadku 
grantów, użyczeń na cele dydaktyczne, badawcze, naukowe itp., 

 Trójmiejska Akademicka Siec Komputerowa (TASK) jest jednostką organizacyjną 
Politechniki Gdańskiej oraz inwestorem sieci światłowodowej biegnącej przez całe 
Trójmiasto. Integralną jej częścią są studzienki telekomunikacyjne. TASK posiada na 
własnym ryzyku około 1.250 szt. studzienek. W sytuacji gdzie TASK korzysta ze 
studzienek TP S.A. – zgodnie z umową z TP S.A. - ryzyko użytkowania i posiadania 
spoczywa na TP S.A. 

 Zamawiający posiada nieruchomości niezabudowane poza miejscami wskazanymi         
w zał. nr 1 do siwz.  

 

10. Wymagania dotyczące płatności składki ubezpieczeniowej. 

Składka za wszystkie ubezpieczone ryzyka określone w pkt. od 6. do 9.  płatna będzie w 
dwóch, równych ratach, w następujący sposób: 

Rata data płatności 

I 10-07-2010 

II 10-07-2011 

 

11. Wymagania dotyczące przyjęcia klauzul rozszerzających zakres pokrycia 
ubezpieczeniowego.  

Przyjęcie klauzul jest obligatoryjne, natomiast ich treść jest fakultatywna dla Wykonawcy. 
Wykonawca może wprowadzić zmiany do treści klauzul pod warunkiem, że zmienione treści 
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klauzul będą wywoływały podobne skutki, co do zakresu ich pokrycia. Pełny tekst wszystkich 
klauzul został przedstawiony w załączniku nr 2 do siwz.  Klauzule oznaczone numerami 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 odnoszą się do ubezpieczenia mienia, natomiast klauzula numer 7 
odnosi się także do ryzyka OC. 

 

a) przyjęcie Klauzuli nr 1.  Automatycznego pokrycia zwiększenia wartości mienia, 

b) przyjęcie Klauzuli nr 2.  Odtworzenia po szkodzie, 

c) przyjęcie Klauzuli nr 3.  Wyrównania sumy ubezpieczenia, 

d) przyjęcie Klauzuli nr 4.  Rozszerzenia zakresu pokrycia ubezpieczeniowego o szkody 

techniczne, 

e) przyjęcie i wycena Klauzuli nr 5.  

Rozszerzenia zakresu pokrycia ubezpieczeniowego o szkody 
powstałe podczas używania mienia poza miejscem 
ubezpieczenia na terenie Polski dla sprzętu obcego i 
własnego, 

f) przyjęcie i wycena Klauzuli nr 6.  

Rozszerzenia zakresu pokrycia ubezpieczeniowego o szkody 
powstałe podczas używania mienia poza miejscem 
ubezpieczenia na terenie Europy dla sprzętu obcego i 
własnego, 

g) przyjęcie Klauzuli nr 7.  Reprezentantów, 

h) przyjęcie Klauzuli nr 8.  Ubezpieczenia drobnych prac remontowo-budowlanych, 

i) przyjęcie Klauzuli nr 9.  Opłat dotyczących straży pożarnej i wydatków związanych 

   z akcją gaśniczą, 

j) przyjęcie Klauzuli nr 10.  Pokrycia dodatkowych kosztów, 

k) przyjęcie Klauzuli nr 11.  Szkód powstałych w następstwie aktów terrorystycznych, 

l) przyjęcie Klauzuli nr 12. Automatycznego uzupełnienia sum ubezpieczenia. 

 

12. Informacje dodatkowe. 

a) aktualizacja sum ubezpieczenia: 

Podane sumy ubezpieczenia dla ryzyka zdarzeń losowych zostaną zaktualizowane: 

 na  okres od dnia 01 lipca 2010 do dnia 31 grudnia 2010 – obowiązywać będą sumy 
ubezpieczenia według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku zgodne z zał. nr 1, 

 na okres od dnia 01 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 – sumy ubezpieczenia 
zostaną zaktualizowane w terminie do dnia 31 marca 2011 poprzez przekazanie stanu  
majątku na dzień 31 grudnia 2010 roku, 
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 na okres od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 30 czerwca 2012 – sumy ubezpieczenia 
zostaną zaktualizowane w terminie do dnia 31 marca 2012 poprzez przekazanie stanu  
majątku na dzień 31 grudnia 2011 roku, 

 tytułem rozliczenia wzrostu majątku w okresie od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 30 
czerwca 2012 Zamawiający przekaże aktualizację majątku według stanu na dzień 30 
czerwca 2012 w terminie do dnia 31 lipca 2012 roku. 

W terminach: 31 marca 2011, 31 marca 2012 oraz dodatkowo 31 lipca 2012 roku 
Wykonawca wystawi rachunki uzupełniające za należną składkę wynikającą z zapisów 
Klauzuli nr 1. – uwzględniające różnice w wielkości składników majątkowych za 
poszczególne okresy trwania umowy, 

b) zmiana sum ubezpieczenia: 

Sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjne) ubezpieczonych ryzyk mogą  w każdej chwili 
zostać podwyższone, na wyraźny wniosek Zamawiającego zaakceptowany przez 
Wykonawcę i pod warunkiem opłacenia składki uzupełniającej według stawek określonych 
w formularzu cenowym (zał. nr 5) dla danej kategorii mienia lub grupy ryzyk  i naliczonej w 
wysokości: 

 1/365  za dzień ochrony do dnia ekspiracji umów (polis) rocznych, 

c) kumulacja ryzyka: 

Zespół budynków wraz z mieniem wewnątrz w odległości nie większej niż 30 m od siebie - 
w sumie PML wynosi około 110 mln zł; dotyczy to w szczególności pozycji wskazanych w 
wykazie nr 1. (wykaz majątku) zał. nr 1, a ujętych w pozycjach 1., 2., 19., 29., 32, 

Dodatkowo drugim zespołem budynków z wysokim PML są budynki ujęte w pozycjach 7., 
83., gdzie PML wynosi około 130 mln zł; 

d) klauzula nr 5 : 

Średni, dzienny stan majątku wywożonego poza teren Uczelni w związku z wykonywaniem 
postanowień ujętych w Klauzuli nr 5  wynosił za ostatnie trzy lata 3.000.000 zł. Dotychczas 
najwyższą sumą ubezpieczenia deklarowaną w związku z wywozem sprzętu była wartość 
2.000.000 zł. Mienie jest przenoszone (wywożone) poza teren Uczeni przede wszystkim w 
celach badawczych (naukowych), a także na praktyki (cele dydaktyczne), 

e) klauzula nr 6 : 

Średni, dzienny stan majątku wywożonego poza teren Uczelni w związku z wykonywaniem 
postanowień ujętych w Klauzuli nr 6 wynosił za ostatnie trzy lata 500.000 zł. Dotychczas 
najwyższą sumą ubezpieczenia deklarowaną w związku z wywozem sprzętu była wartość 
300.000 zł. Ochrona dotyczy wyłącznie sprzętu elektronicznego w przypadku przeniesienia 
go poza stałe miejsce ubezpieczenia poza granice Polski, a umowa ubezpieczenia ma być 
realizowana na bazie wszystkich ryzyk ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 

f) ochrona Uczelni: 

Teren Uczelni, na którym znajduje się skupisko najważniejszych budynków i 
najcenniejszego wyposażenia jest strzeżony całodobowo przez pracowników Działu 
Ochrony Mienia Politechniki Gdańskiej. Dla obiektów, które nie są strzeżone całodobowo 
przez pracowników Uczelni, a znajdują się poza terenem objętym ochroną, obowiązek 
dozorowania spoczywa na dzierżawcach tych obiektów, 
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g) zabezpieczenie ppoż.: 

Najcenniejszy budynek Uczelni – Gmach Główny - posiada zabezpieczenia ppoż. zgodne z 
obowiązującymi przepisami. Systemy sygnalizacyjno-alarmowe w tym budynku obejmują 
między innymi strefy o największym nagromadzeniu majątku, w tym Bibliotekę Główną, 
Ośrodek Informatyczny. Od stycznia 2004 roku system ppoż. automatycznie przekazuje 
informacje o pożarach do Państwowej Straży Pożarnej. Gmach Główny, a także pozostałe 
budynki Uczelni wyposażone są w sprawną instalację hydrantową oraz podręczne środki 
gaśnicze, 

h) obrazy:  

5 szt. obrazów wypożyczonych z Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Obrazy 
znajdują się w gabinecie JM Rektora Politechniki Gdańskiej. Pomieszczenie to posiada 
zabezpieczenia mechaniczne i techniczne, stanowi wydzieloną strefę dostępu, a system 
alarmowy jest kontrolowany przez centrum monitoringu znajdujący się w budynku portierni 
głównej oraz nadzorowane przez pracowników Działu Ochrony Mienia Politechniki 
Gdańskiej – Wewnętrzna Służba Ochrony, 

i) rozliczenia podatku VAT:  

 zgodnie z art. 90. Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54 z 11 marca 2004 
roku z późniejszymi zmianami) Zamawiający do rozliczenia podatku VAT stosować 
będzie wskaźnik proporcji ustalany oddzielnie dla każdego roku podatkowego, 

 na rok 2010 wskaźnik proporcji do rozliczenia podatku VAT wynosi 45%, 

 ustalony wskaźnik proporcji stosowany będzie do rozliczenia podatku VAT, między 
innymi celem likwidacji szkód majątkowych (remonty, naprawy, odbudowa, zastąpienie 
zniszczonego lub utraconego mienia), 

 ustalony na rok 2010 wskaźnik proporcji stosowany będzie do rozliczenia wszystkich 
szkód, których naprawa, odbudowa lub zastąpienie zniszczonego lub utraconego 
mienia zostanie rozliczona w 2010 roku, 

 analogicznie do powyższego rozliczane będą szkody w latach 2011 oraz 2012.  

 

j) wskaźniki szkodowości: 

Wskaźniki szkodowości , w procentach, liczone jako stosunek składki przypisanej do 
wypłaconych odszkodowań i przyjętych rezerw szkodowych: 

rok umowy ogień kradzież OC szyby klauzula 
nr 5 

klauzula 
nr 6 

2001 / 2003 43,72% 81,81% 53,58% 0,00% 0,00% 0,00% 

2004 / 2005 9,13% 39,61% 16,65% 0,00% 0,00% 0,00% 

2005 / 2006 19,60% 17,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2006 / 2008  122,75% 58,83% 26,68% 0,00% 0,00% 0,00% 

2008 / 2010* 72,95% 58,10% 17,12% 0,00% 0,00% 0,00% 

* za okres 01.07.2008 – 31.03.2010 
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III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Od dnia 01.07.2010 roku do dnia 30.06.2012 roku. 
 

 
IV. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający uzna warunek za spełnionym jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez Komisję 
Nadzoru Finansowego zgodnie z zapisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
(Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 z późniejszymi zmianami). 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował 
należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej 
umowy ubezpieczenia majątku o łącznej jego wartości co najmniej 30.000.000 zł  
z podaniem wartości, przedmiotu ubezpieczenia, daty wykonania i odbiorcy usługi; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 
uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – załącznik 
nr 3 do SIWZ. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 
uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – załącznik 
nr 3 do SIWZ 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca  
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie 
złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz.  
V niniejszej SIWZ, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. 
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V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ OFERTY  

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ należy złożyć: 
 
a) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej z określeniem zakresu 

prowadzonej działalności wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, 

b) wykazu wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem wartości, 
przedmiotu ubezpieczenia, daty wykonania i odbiorcy usługi (zał. nr 8) oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, 

c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych, w art. 22 
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3). Oświadczenie musi być 
podpisane przez Wykonawcę.  

 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
należy złożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 9),  

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 
pkt 2 ustawy Pzp.  

 
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 

a) pkt. 2 ppkt. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania ofert,  

b) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, 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 – wystawionych nie wcześniej niż 
w terminach określonych w pkt. 2 ppkt. b. 

4. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączone były dokumenty zawierające ogólne 
warunki ubezpieczeń wszystkich ryzyk, na które Wykonawca składa ofertę. 

 
 
POZOSTAŁE INFORMACJE NA TEMAT DOKUMENTÓW 

1. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę.  
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2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń.  

4. Złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp)  

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, 
spółki cywilne): 

a) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. V pkt. 2 SIWZ winny być złożone przez 
każdego Wykonawcę, 

b) warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. IV pkt. 1 SIWZ Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie, 

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 
ustawy Pzp., 

d) dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności 
wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz 
zakres jego mocowania, 

e)  dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 
działalności gospodarczej Wykonawcy, 

f)  dokument pełnomocnictwa może zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

g) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 

h)  podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 

 

 

VI. ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW 

1. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

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

3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i określać zakres pełnomocnictwa.  
W dokumencie tym powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o zamówienie. Upoważnieni przedstawiciele tych Wykonawców muszą się pod nim 
podpisać. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (zał. nr 7). 
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4. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub 
upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika. 

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

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

 
 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ I  
SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW 

 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez 

strony w formie pisemnej, za pomocą faksu oraz elektronicznie. W wypadku 
porozumiewania się za pomocą faksu, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt otrzymania faksu. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje należy kierować na 
adres: 

Politechnika Gdańska, Gdańska Dział Ochrony Mienia, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 
Gdańsk z dopiskiem na kopercie: „Dział Ochrony Mienia – ubezpieczenie majątku 
Politechniki Gdańskiej” lub faks: (58) 347 13 96. 

W przypadku korzystania z formy elektronicznej, korespondencję należy kierować na adres: 

jkur@pg.gda.pl;  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na  
2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym 
Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na 
stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na 
stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.  

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której 
udostępniona jest SIWZ.  
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8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 w sprawach merytorycznych – mgr inż. Jerzy Kurowski 

tel.: (58) 347-23-38 faks: (58) 347-13-96 

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –15:00; 

 w sprawach proceduralnych –  mgr Ewa Walaszczyk 

tel.: (58) 347-24-00 faks: (58) 347-29-13 

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –15:00. 

 
 
VIII. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM 

1. Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 
6.500,00 PLN. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (do 
wyboru przez Wykonawcę ): 

a) w pieniądzu, 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,  

c) w gwarancjach bankowych, 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. IO/Gdańsk 41 1090 1098 0000 0000 0901 
5569, z zaznaczeniem: „Wadium – przetarg na usługę ubezpieczenia majątku oraz 
odpowiedzialności cywilnej PG –ZP/327/054/U/10”. 

4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem liczy się moment wpływu środków na 
rachunek bankowy Zamawiającego. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Wykonawca składa z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem. 

7. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt. b) do e) następuje poprzez 
doręczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument ten należy złożyć za pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej – I 
piętro skrzydło B Gmachu Głównego w Gdańsku przy ul. G.  Narutowicza 11/12 od 
poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00. Kopię pokwitowania wniesienia wadium 
należy załączyć do oferty.  

8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
gwarancja ta musi być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na każde wezwanie 
Zamawiającego oraz obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
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Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. W przypadku poręczeń muszą one 
gwarantować płatność na każde wezwanie Zamawiającego oraz obejmować 
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. 
Gwarancje i poręczenia muszą obejmować okres związania ofertą określony w SIWZ.  
W przypadku, gdy nie będzie spełniony któregokolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, 
Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione i wykluczy Wykonawcę  
z udziału w postępowaniu.  

9. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wskazaną w pkt. 2 formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania. 

10. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium. 

11. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 

12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

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

2. 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 Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu, na zasadach określonych w art. 85 ustawy Pzp. 

 
 
 
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 

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

2. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z opisem 
zamieszczonym w rozdz.. II niniejszej SIWZ.  

3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę 

4. Na postępowanie należy złożyć wypełniony formularz „Oferta” oraz niżej wymienione 
dokumenty.  

a) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), 

b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika  
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 

c) oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione w 
rozdziale V niniejszej SIWZ, 

d) potwierdzenie wniesienia wadium (kopia przelewu lub pokwitowania), 
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e) opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Dokument należy złożyć, jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych osób. 

f) dokumenty zawierające ogólne warunki ubezpieczeń wszystkich ryzyk, na które 
Wykonawca składa ofertę. 

 
5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do 
treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

6. W formularzu „Oferta” należy wypisać części zamówienia, których wykonanie zostanie 
powierzone podwykonawcom (należy podać nazwę i adres podwykonawcy oraz 
wyszczególnienie części powierzonej). 

7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
trwałą i czytelną techniką oraz napisana w języku polskim.  

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.  

9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez 
osobę podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.  

10. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

11. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji 
działalności gospodarczej. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są 
zobowiązane złożyć z ofertą aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

12. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony z ofertą, musi być w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

13. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być 
podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być 
podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego 
przedstawiciela – pełnomocnika.  

14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu „Oferta”, jak  
i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres 
Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie ich pełnomocnika.  

15. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwa – mogą być złożone  
w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 

16. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku, niż język polski 
winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż 
wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

17. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

18. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
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Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący 
wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie 
mogą być one udostępniane. 

 

19. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości 
podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

20. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.  
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje 
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnej 
wewnętrznej kopercie, z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub zostały spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.  

21. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych 
przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni odpowiednie informacje (zgodnie z 
wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05). 

Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych 
opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. 

Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane: 

Politechnika Gdańska 
Dział Ochrony Mienia 

ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

i opisane: 

Oferta na usługę ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej PG 
nr postępowania ZP/327/054/U/10 

Nie otwierać przed dniem 15.06.2010 roku godz. 10:30. 
 

Wewnętrzne opakowanie winno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy, w celu 
umożliwienia odesłania oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie. 

22. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty winny być doręczone 
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania 
ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane i 
oznaczone tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, 
odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

23. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w 
treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik 
działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są 
prawidłowe. 
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XI. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

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

2. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00. 

3. O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia w miejscu 
wyznaczonym w pkt. 1, a nie termin wysłania listem poleconym lub złożenia zlecenia 
dostarczenia oferty pocztą kurierską.  

4. Termin składania ofert upływa w dniu 15.06.2010 roku o godz. 10:00. 

5. W przypadku otrzymania oferty po terminie określonym w pkt. 3 Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w pkt. 3  
i zwróci ofertę bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.  

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2010 o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: 
Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, I piętro, 
Salka Kolegialna pok. 272 

7. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) 
oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny 
oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofercie.  

9. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 
informacje z otwarcia ofert, na wniosek Wykonawcy. 

 

 
XII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

2. Za to kryterium Wykonawca otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę 
punktów wynikającą z poniżej określonych wzorów dokonywania oceny. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100, z tego: 
cena (C) od 0 do 100 pkt 

Sposób dokonywania oceny według wzoru: 

X =  C najniższa spośród ocenianych ofert / C ocenianej oferty x 100 pkt 
gdzie X - liczba punktów, 

3. Najkorzystniejszą zostanie oferta z najwyższą sumą punków, czyli oferta z najniższą ceną 
za zaoferowanie najniższej ceny ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych, od 
kradzieży z włamaniem i rabunku, odpowiedzialności cywilnej, szyb od stłuczenia, 
a także za zakres określony w klauzulach nr 5 i 6: 

 dla celów porównawczych określenia najkorzystniejszej oferty (z najniższą ceną) za 
zakres określony we wzorze Klauzuli nr 5 prosimy o podanie ceny (składki za okres 
trwania umowy) zakładając wysokość sumy ubezpieczenia w wysokości 3.000.000 zł. 
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W wykonaniu umowy ubezpieczenia stosowana będzie, podana w Formularzu 
Ofertowym, stawka wynikowa będąca pochodną sumy ubezpieczenia (3.000.000 zł) 
oraz zaproponowanej ceny. 

 dla celów porównawczych określenia najkorzystniejszej oferty (z najniższą ceną) za 
zakres określony we wzorze Klauzuli nr 6 prosimy o podanie ceny (składki za okres 
trwania umowy) zakładając wysokość sumy ubezpieczenia w wysokości 500.000 zł. 
W wykonaniu umowy ubezpieczenia stosowana będzie, podana w Formularzu 
Ofertowym, stawka wynikowa będąca pochodną sumy ubezpieczenia (500.000 zł) 
oraz zaproponowanej ceny. 

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

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza cenowego (zał. nr 5) uwzględniając 
wszystkie elementy ujęte w rozdziale dotyczącym określenia przedmiotu zamówienia. 
Pozycje dla których nie zostaną wstawione przez Wykonawcę stawki jednostkowe, nie 
zostaną uwzględnione przy obliczaniu składki do zapłaty i uważać się będzie, że zostały 
one ujęte w innych stawkach. 

2. Cenę oferty należy określić w wysokości brutto, zaokrągloną do pełnych złotych (PLN), 
dla wskazanej w formularzu cenowym jednostki miary (stawki / składki za wskazany okres 
ubezpieczenia). 

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

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

 
 
XIV. INFORMACJE O FARMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 
1.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z 

postępowania o zamówienie publiczne, którego oferta nie została odrzucona z 
postępowania oraz została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z 
zasadami określonymi w rozdz. XIII SIWZ.  

2.   Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 
ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp. 
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XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia przez Wykonawcę, którego oferta 
zostanie wybrana, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
 

XVI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.   Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na warunkach określonych w załączniku nr 4 
do SIWZ (zał. nr 4). 

2.   Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron.  

3.   Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane 
przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

4.   Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, dotyczących zmian osób reprezentujących strony umowy lub osób 
biorących udział w realizacji przedmiotu umowy 

W przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania zamawiającego lub 
wykonawcy lub osób wyznaczonych do reprezentowania stron przy realizacji przedmiotu 
zamówienia strony dokonają stosownych zmian w umowie. 

 
 
XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający unieważni postępowanie jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 
ustawy Pzp. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 ustawy 
Pzp. 

 
 
XVIII. INFORMACJE OGÓLNE 

1.   Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi 
Wykonawca.  

2.   Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.  

3.   Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 

4.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY 

 
1.   Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 
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2.   Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

 
XX. ZAŁĄCZNIKI: 

zał. nr 1 wykaz majątku, lokalizacji oraz punktów kasowych 

zał. nr 2  wykaz klauzul uzupełniających zakres pokrycia ubezpieczeniowego 

zał. nr 3  oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 Pzp 

zał. nr 4 wzór umowy  

zał. nr 5  formularz cenowy  

zał. nr 6  oferta  

zał. nr 7  wzór pełnomocnictwa 

zał. nr 8 wykaz wykonanych usług 

zał. nr 9 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie 
art.  24 ust. 1 ustawy Pzp 

 
 
 
 
 
 



 

SIWZ – załącznik nr 1 – wykaz majątku, lokalizacji oraz punków kasowych Zamawiającego 
- 1 - 

 

 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
WYKAZ MAJĄTKU, LOKALIZACJI ORAZ PUNKTÓW KASOWYCH 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Zamawiający w załączeniu przekazuje: 

1. Zestawienie majątku. 

2. Wykaz placówek (lokalizacji). 

3. Wykaz punktów kasowych z określeniem maksymalnych stanów przechowywania gotówki i 
innych walorów pieniężnych. 



l.p. Nazwa budynku Adres
Budynki (brutto) stan 

na 31.12.2009

Środki trwałe w 
budynku (brutto) stan 

na 31.12.2009

Mareriały w budynku 
(brutto) stan na 

31.12.2009
1 Gmach Główny Narutowicza 11/12 22 139 726,78 zł        38 659 660,04 zł          1 229 160,37 zł          
2 Gmach B Narutowicza 11/12 1 747 930,30 zł          8 415 136,28 zł            489 780,75 zł             
3 Wydział O i O Do Studzienki 16A 9 275 985,04 zł          9 514 834,21 zł            272 147,28 zł             
4 Pawilon nr 1 (O i O) Narutowicza 11/12 536 868,95 zł             1 357 118,79 zł            20 707,28 zł               
5 Pawilon nr 2 (O i O) Narutowicza 11/12 280 213,30 zł             112 582,00 zł               282,46 zł                    
6 Lab. "stara kuźnia" Narutowicza 11/12 4 495 596,41 zł          1 753 118,32 zł            48 923,62 zł               
7 Wydział Elektroniki Narutowicza 11/12 8 492 211,91 zł          31 043 636,93 zł          1 621 704,83 zł          
8 Pawilon nr 3 (Wydz. Mechaniczny) Narutowicza 11/12 445 717,92 zł             343 620,12 zł               5 350,92 zł                 
9 Pawilon nr 4 (Wydz. BL) Narutowicza 11/12 733 143,45 zł             2 610 008,09 zł            30 285,66 zł               

10 Wydział Elekt - A Sobieskiego 7 1 698 846,94 zł          3 575 499,16 zł            96 844,14 zł               
11 Wydział Elekt - B Sobieskiego 7 755 719,38 zł             1 672 624,66 zł            33 354,16 zł               
12 Wydział Elekt - C Sobieskiego 7 375 329,25 zł             906 198,21 zł               31 543,32 zł               
13 Pawilon (Wydz. Elekt) Sobieskiego 7 719 065,77 zł             2 954 988,36 zł            50 046,19 zł               
14 MT Narutowicza 11/12 3 424 511,79 zł          10 966 476,74 zł          358 501,78 zł             
15 "Żelbet" Narutowicza 11/12 2 044 599,73 zł          2 709 011,10 zł            162 036,35 zł             
16 Dział Gospodarczy Narutowicza 11/12 74 547,20 zł               103 125,27 zł               4 105,33 zł                 
17 Wydział Zarz. I Ekon. Traugutta 79 14 054 136,96 zł        4 835 719,14 zł            199 206,73 zł             
18 Wydz. Elektryczny Wł. Strzecha 18A 882 813,78 zł             3 700 729,30 zł            80 344,60 zł               
19 Wydz. Mechaniczny Narutowicza 11/12 456 008,40 zł             1 706 110,10 zł            50 088,62 zł               
20 Magazyn (Wydz. Hydro) Narutowicza 11/12 13 073,52 zł               -  zł                            -  zł                          
21 Dom Studencki nr 11 Chodkiewicza 11 4 947 108,54 zł          842 853,54 zł               56 348,82 zł               
22 Hotel Asys. Nr 2 Traugutta 115 A 1 173 072,06 zł          -  zł                            -  zł                          
23 Hotel Asystencki nr 3 Bałtycka 13 127 116,05 zł             25 327,19 zł                 499,73 zł                    
24 Mag. Odczynników Chemicznych Narutowicza 11/12 399 470,88 zł             4 151,00 zł                   210 746,82 zł             
25 Mag. Mat. Łatwopalnych Narutowicza 11/12 4 636,55 zł                 -  zł                            -  zł                          
26 Wydz. Chemii - A Narutowicza 11/12 8 466 032,70 zł          14 784 558,63 zł          205 406,35 zł             
27 Wydz. Chemii - B Narutowicza 11/12 2 959 836,06 zł          10 558 453,98 zł          178 056,00 zł             
28 Wydz. Chemii - C Narutowicza 11/12 4 485 260,79 zł          8 059 621,11 zł            228 001,18 zł             

Podział majątku na budynki - STAN NA 31.12.2009

WYKAZ MAJĄTKU1



29 Inżynieria Chemiczna Narutowicza 11/12 217 083,33 zł             5 510 049,84 zł            25 381,85 zł               
30 Pawilon ZUT Narutowicza 11/12 338 834,96 zł             60 458,62 zł                 63 619,70 zł               
31 Wydz. Inżynierii Środowiska Narutowicza 11/12 2 676 202,32 zł          5 654 318,52 zł            460 698,79 zł             
32 Wydz. Elektryczny Narutowicza 11/12 3 944 460,47 zł          9 056 058,18 zł            328 421,56 zł             
33 Pawilon Gł. Mechanika Narutowicza 11/12 388 840,17 zł             870 837,68 zł               204 903,90 zł             
34 Pawilon Poligrafii Narutowicza 11/12 -  zł                         -  zł                            -  zł                          
35 "Bratniak" Siedlicka 4 6 237 610,78 zł          1 411 948,17 zł            351 876,84 zł             
36 Laboratorium Maszynowe Narutowicza 11/12 2 270 303,10 zł          3 778 420,66 zł            107 233,21 zł             
37 Pływalnia Zwycięstwa 12 1 552 264,54 zł          15 031 995,73 zł          -  zł                          
38 Hala Sportowa Zwycięstwa 12 954 428,53 zł             277 061,14 zł               46 064,14 zł               
39 Bud. Administracyjny Traugutta 115 C 2 614 960,63 zł          -  zł                            -  zł                          
40 Dom Studencki nr 1 Traugutta 115 2 043 717,82 zł          1 279 496,68 zł            86 808,31 zł               
41 Dom Studencki nr 2 Traugutta 115 B 2 721 614,65 zł          1 428 382,58 zł            42 659,51 zł               
42 Dom Studencki nr 3 Do Studzienki 32 1 063 686,59 zł          418 920,42 zł               23 847,77 zł               
43 Dom Studencki nr 4 Do Studzienki 61 1 282 287,46 zł          613 636,36 zł               70 912,73 zł               
44 Dom Studencki nr 5 Wyspiańskiego 7 1 604 800,82 zł          1 359 368,89 zł            191 685,60 zł             
45 Dom Studencki nr 6 Wyspiańskiego 9 1 100 559,43 zł          826 020,94 zł               97 571,15 zł               
46 Dom Studencki nr 7 Leczkowa 18 1 400 241,86 zł          527 828,04 zł               30 290,48 zł               
47 Dom Studencki nr 8 Wyspiańskiego 5A 2 300 636,45 zł          890 228,01 zł               641 482,33 zł             
48 Dom Studencki nr 9 Wyspiańskiego 5 1 426 905,96 zł          949 736,69 zł               26 155,36 zł               
49 Dom Studencki nr 10 Wyspiańskiego 7 722 586,71 zł             395 136,83 zł               21 710,56 zł               
50 Dział Gospodarczy Do Studzienki 34 A 6 118,93 zł                 -  zł                            -  zł                          
51 Mag. z blachy falistej Narutowicza 11/12 -  zł                         -  zł                            -  zł                          
52 Pawilon Dz. Gospodarczego Sobieskiego 21 A 417 543,77 zł             44 241,29 zł                 203 933,47 zł             
53 Składowo - Magazynowy Sobieskiego 21 A 61 931,67 zł               -  zł                            -  zł                          
54 Składowo - Magazynowy Sobieskiego 21 A 42 743,92 zł               -  zł                            -  zł                          
55 Zbiornik Wodny Narutowicza 11/12 15 485,10 zł               -  zł                            -  zł                          
56 Pawilon - B Narutowicza 11/12 45 084,99 zł               101 581,22 zł               1 412,25 zł                 
57 Pawilon - A Narutowicza 11/12 -  zł                         -  zł                            -  zł                          
58 Bud.Biurowy Towarowa 40 -  zł                         -  zł                            -  zł                          
59 Bud. Mag.-Warsztatowy Towarowa 40 -  zł                         -  zł                            -  zł                          
60 Audytorinm Narutowicza 11/12 7 699 682,08 zł          1 782 005,53 zł            3 571,68 zł                 
61 Hydrofornia Traugutta 115 122 948,38 zł             22 650,95 zł                 -  zł                          

WYKAZ MAJĄTKU2



62 Transformatornia Narutowicza 11/12 83 732,62 zł               17 215,14 zł                 -  zł                          
63 Garaże Narutowicza 11/12 5 179,17 zł                 -  zł                            -  zł                          
64 Garaże Narutowicza 11/12 -  zł                         -  zł                            -  zł                          
65 Boksy Garażowe Narutowicza 11/12 -  zł                         -  zł                            -  zł                          
66 Boksy Garażowe Narutowicza 11/12 -  zł                         -  zł                            -  zł                          
67 Administracyjny Zwycięstwa 25 202 150,81 zł             487 020,58 zł               102 776,07 zł             
68 ZOZ Zwycięstwa 30 2 415 612,88 zł          30 271,48 zł                 -  zł                          
69 Zwierzętarnia Sobieskiego 21A 134 708,11 zł             -  zł                            -  zł                          
70 Biurowy Zwycięstwa 12 34 897,91 zł               74 940,86 zł                 36 420,98 zł               
71 Dział Gospodarczy Do Studzienki 34A 57 081,97 zł               -  zł                            -  zł                          
72 Dział Gospodarczy Do Studzienki 34A 5 727,42 zł                 -  zł                            -  zł                          
73 Dział Gospodarczy Do Studzienki 34A 16 753,62 zł               -  zł                            -  zł                          
74 Portiernia Główna Narutowicza 11/12 22 940,00 zł               137 746,69 zł               27 923,08 zł               
75 Poczta Natutowicza 11/12 13 131,10 zł               23 652,99 zł                 25 038,64 zł               
76 Pawilon Gosp. Narutowicza 11/12 21 293,82 zł               -  zł                            -  zł                          
77 OW Czarlina Czarlina-Wąglikowice 355 834,18 zł             1 111 592,73 zł            80 868,18 zł               
78 Bud. Administracyjny Wyspiańskiego 9A 1 480 682,83 zł          14 339,10 zł                 -  zł                          
79 Biblioteka Główna Puszkina 8 -  zł                         -  zł                            -  zł                          
80 Lab. Budownictwa Narutowicza 11/12 600 075,83 zł             3 096 092,10 zł            7 284,11 zł                 
81 Ośr. Doświadczalny - 1 Iława - Chodkiewicza 364 212,62 zł             234 310,39 zł               31 670,26 zł               
82 Lab. Badawcz - Joniny Joniny -  zł                          56 062,05 zł                 1 609,55 zł                 
83 Nowa Elektronika Narutowicza 11/12 40 849 482,27 zł        43 651 200,20 zł          494 089,14 zł             
84 Budynek Biurowy Zwycięstwa 27 3 518 180,43 zł          166 566,81 zł               5 300,00 zł                 
85 Budynek Mieszkalny Siedlicka 3 -  zł                         -  zł                            -  zł                          
86 Trafostacja Narutowicza 11/12 277 429,22 zł             -  zł                            -  zł                          
87 Pawilon Gospodarczy Fiszera 2 29 270,52 zł               -  zł                            -  zł                          

podsumowanie: 190 970 523,16 zł      262 606 556,36 zł        9 506 694,49 zł          

88 budowle wg zest. 20 530 449,61 zł        
88A budowle wg zest. Czarlina 241 942,93 zł             
89 Starodruki w sumie 584 500,00 zł             obiekty zlikwidowane
90 Obrazy 236 000,00 zł           

WYKAZ MAJĄTKU3



l.p. Nazwa budynku Adres l.p. Nazwa budynku Adres
1 Gmach Główny Narutowicza 11/12 53 Składowo - Magazynowy Sobieskiego 21 A
2 Gmach B Narutowicza 11/12 54 Składowo - Magazynowy Sobieskiego 21 A

3 Wydział O i O Do Studzienki 16A* 55 Zbiornik Wodny Narutowicza 11/12

4 Pawilon nr 1 (O i O) Narutowicza 11/12* 56 Pawilon - B Narutowicza 11/12*
5 Pawilon nr 2 (O i O) Narutowicza 11/12* 57 Pawilon - A Narutowicza 11/12
6 Lab. "stara kuźnia" Narutowicza 11/12 58 Bud.Biurowy Towarowa 40
7 Wydział Elektroniki Narutowicza 11/12* 59 Bud. Mag.-Warsztatowy Towarowa 40
8 Pawilon nr 3 (Wydz. Mech) Narutowicza 11/12* 60 Audytorinm Narutowicza 11/12

9 Pawilon nr 4 (Wydz. BL) Narutowicza 11/12* 61 Hydrofornia Traugutta 115
10 Wydział Elekt - A Sobieskiego 7 62 Transformatornia Narutowicza 11/12
11 Wydział Elekt - B Sobieskiego 7 63 Garaże Narutowicza 11/12
12 Wydział Elekt - C Sobieskiego 7 64 Garaże Narutowicza 11/12
13 Pawilon (Wydz. Elekt) Sobieskiego 7 65 Boksy Garażowe Narutowicza 11/12*
14 MT Narutowicza 11/12* 66 Boksy Garażowe Narutowicza 11/12*
15 "Żelbet" Narutowicza 11/12 67 Administracyjny Zwycięstwa 25
16 Dział Gospodarczy Narutowicza 11/12 68 ZOZ Zwycięstwa 30
17 Wydział Zarz. I Ekon. Traugutta 79 69 Zwierzętarnia Sobieskiego 21A
18 Wydz. Elektryczny Wł. Strzecha 18A 70 Biurowy Zwycięstwa 12
19 Wydz. Mechaniczny Narutowicza 11/12 71 Dział Gospodarczy Do Studzienki 34A
20 Magazyn (Wydz. Hydro) Narutowicza 11/12 72 Dział Gospodarczy Do Studzienki 34A
21 Dom Studencki nr 11 Chodkiewicza 11 73 Dział Gospodarczy Do Studzienki 34A
22 Hotel Asys. Nr 2 Traugutta 115 A 74 Portiernia Główna Narutowicza 11/12
23 Hotel Asys. Nr 3 Bałtycka 13 75 Poczta Natutowicza 11/12

24 Mag. Odczynników Chem Narutowicza 11/12 76 Pawilon Gosp. Narutowicza 11/12*
25 Mag. Mat. Łatwopalnych Narutowicza 11/12 77 OW Czarlina Czarlina-Wąglikowice
26 Wydz. Chemii - A Narutowicza 11/12 78 Bud. Administracyjny Wyspiańskiego 9A
27 Wydz. Chemii - B Narutowicza 11/12 79 Biblioteka Główna Puszkina 8
28 Wydz. Chemii - C Narutowicza 11/12 80 Lab. Budownictwa Narutowicza 11/12
29 Inżynieria Chemiczna Narutowicza 11/12 81 Ośr. Doświadczalny - 1 Iława - Chodkiewicza
30 Pawilon ZUT Narutowicza 11/12 82 Lab. Badawcz - Joniny Joniny
31 Wydz. Inżynierii Środowiska Narutowicza 11/12 83 Nowa Elektronika Narutowicza 11/12
32 Wydz. Elektryczny Narutowicza 11/12 84 Budynek Biurowy Zwycięstwa 27
33 Pawilon Gł. Mechanika Narutowicza 11/12 85 Budynek Mieszkalny Siedlicka 3
34 Pawilon Poligrafii Narutowicza 11/12 86 Trafostacja * Narutowicza 11/12
35 "Bratniak" Siedlicka 4 87 Pawilon gospodarczy Fiszera 2
36 Laboratorium Maszynowe Narutowicza 11/12

37 Pływalnia Zwycięstwa 12 * - budynki położone na terenie B ograniczonym ulicami
38 Hala Sportowa Zwycięstwa 12 Siedlicką, Fiszera, Do Studzienki i Traugutta
39 Bud. Administracyjny Traugutta 115 C
40 Dom Studencki nr 1 Traugutta 115 obiekty zlikwidowane
41 Dom Studencki nr 2 Traugutta 115 B
42 Dom Studencki nr 3 Do Studzienki 32
43 Dom Studencki nr 4 Do Studzienki 61
44 Dom Studencki nr 5 Wyspiańskiego 7
45 Dom Studencki nr 6 Wyspiańskiego 9
46 Dom Studencki nr 7 Leczkowa 18
47 Dom Studencki nr 8 Wyspiańskiego 5A
48 Dom Studencki nr 9 Wyspiańskiego 5
49 Dom Studencki nr 10 Wyspiańskiego 7
50 Dział Gospodarczy Do Studzienki 34 A
51 Mag. z blachy falistej Narutowicza 11/12*

WYKAZ LOKALIZACJI

WYKAZ LOKALIZACJI



nazwa obiektu adres
maksymalny dzienny 
stan gotówki w kasie

Gmach Główny B - Kwestura Gdańsk, Narutowicza 11/12 700 000,00 zł
Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina Czarlina - Wąglikowice 30 000,00 zł
Dom Studencki nr 1 Gdańsk, Traugutta 115 30 000,00 zł
Dom Studencki nr 2 Gdańsk, Traugutta 115 B 30 000,00 zł
Dom Studencki nr 3 Gdańsk, Do Studzienki 32 30 000,00 zł
Dom Studencki nr 4 Gdańsk, Do Studzienki 61 30 000,00 zł
Dom Studencki nr 5 Gdańsk, Wyspiańskiego 7 30 000,00 zł
Dom Studencki nr 6 Gdańsk, Wyspiańskiego 9 30 000,00 zł
Dom Studencki nr 7 Gdańsk, Leczkowa 18 30 000,00 zł
Dom Studencki nr 8 Gdańsk, Wyspiańskiego 5 30 000,00 zł
Dom Studencki nr 9 Gdańsk, Wyspiańskiego 9 30 000,00 zł
Dom Studencki nr 10 Gdańsk, Wyspiańskiego 7 30 000,00 zł
Dom Studencki nr 11 Gdańsk, Chodkiewicza 15 30 000,00 zł
Dział Ochrony Mienia Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12 30 000,00 zł
Punkt kasowy Bratniak Gdańsk ul. Siedlicka 4 30 000,00 zł
Punkt kasowy Bratniak Gdańsk ul. Siedlicka 4 30 000,00 zł

w sumie : 1 150 000,00 zł

W Y K A Z    P U N K T Ó W    K A S O W Y C H

WYKAZ PUNKTÓW KASOWYCH
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA 
UBEZPIECZENIOWEGO 
 
________________________________________________________________________ 
 
KLAUZULA NR 1. 

"AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" 
 
jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych potwierdzonych 

polisą o numerze  .......................................................................................................................... 

 

1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową bez 
konieczności wcześniejszej deklaracji każde mienie, zarówno ruchome jak i nieruchome, 
nabyte przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia w wyniku dodania, 
wymiany wyposażenia, wybudowania nowego budynku, remontu, ulepszeń, adaptacji oraz 
innych podobnych działań. 

2. Mienie to jest objęte ubezpieczeniem od chwili przyjęcia na stan przez Zamawiającego. 

3. Maksymalna wartość mienia podlegającego automatycznej ochronie ubezpieczeniowej nie 
może przekroczyć 20% wartości każdej z grup mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy danych dotyczących zwiększenia 
majątku w okresie ubezpieczenia, w formie załącznika – wykazu wzrostu majątku z podziałem 
na placówki: 

a. na okres od dnia 01 lipca 2010 do dnia 31 grudnia 2010 – obowiązywać będą sumy 
ubezpieczenia według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku zgodne z wykazem nr 1 do 
siwz, 

b. na okres od dnia 01 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 – sumy ubezpieczenia 
zostaną zaktualizowane w terminie do dnia 31 marca 2011 poprzez przekazanie stanu 
majątku na dzień 31 grudnia 2010 roku, 

c. na okres od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 30 czerwca 2012 – sumy ubezpieczenia 
zostaną zaktualizowane w terminie do dnia 31 marca 2012 poprzez przekazanie stanu 
majątku na dzień 31 grudnia 2011 roku, 

d. tytułem rozliczenia wzrostu majątku w okresie od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 30 
czerwca 2012 Zamawiający przekaże aktualizację majątku według stanu na dzień 30 
czerwca 2012 w terminie do dnia 31 lipca 2012 roku. 

5. Wykonawca pobierze każdorazowo za doubezpieczenie składkę naliczoną według formuły: 
a. wartość wzrostu mienia  x  1/4 taryfy wynikowej za doubezpieczenia za okresy półroczne 
b. wartość wzrostu mienia  x  1/2 taryfy wynikowej za doubezpieczenia za okres roczny 

6. W terminach: 31 marca 2011, 31 marca 2012 oraz dodatkowo 31 lipca 2012 roku Wykonawca 
wystawi rachunki/faktury za należną składkę uwzględniającą różnicę w wielkości składników 
majątkowych za poszczególne okresy trwania umowy. 

7. Zapłata składek nastąpi w ciągu 10 dni od daty otrzymania rachunku od Wykonawcy. 
______________________________________________________________________________ 
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KLAUZULA NR 2. 

”ODTWORZENIA PO SZKODZIE" 
 
jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych potwierdzonych 

polisą o numerze  ...................................................................................................................... 

 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych w formularzu ofertowym i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 

uzgodniły, że w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia środków trwałych oraz przedmiotów 

nietrwałych ubezpieczonych według wartości księgowej brutto wysokość szkody będzie równa: 

a.   w przypadku budynków i budowli – całkowitym kosztom ich odbudowy z zachowaniem 

dotychczasowych wymiarów, konstrukcji oraz zastosowanych materiałów, łącznie z kosztami 

robót wykończeniowych, 

b.   w przypadku środków trwałych innych niż budynki oraz przedmiotów nietrwałych – całkowitym 

kosztom naprawy lub nabycia nowego środka trwałego tego samego rodzaju  i o tych samych, 

albo możliwie zbliżonych parametrach. 

______________________________________________________________________________ 

 

KLAUZULA NR 3. 

”WYRÓWNANIA SUMY UBEZPIECZENIA" 
 
jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych potwierdzonych 

polisą o numerze  ....................................................................................................................... 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych w formularzu ofertowym i ogólnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia niektórych kategorii mienia jest 

wyższa niż ich wartość, nadwyżka ta zostanie rozłożona na te kategorie mienia, co do których 

występuje niedoubezpieczenie. 

2. Zasada ta dotyczy całości mienia Zamawiającego. 

______________________________________________________________________________ 

 
KLAUZULA NR 4. 

"ROZSZERZENIA ZAKRESU POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO O SZKODY TECHNICZNE" 
 
jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych potwierdzonych 

polisą o numerze  ..................................................................................................................... 
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1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przez 

przepięcie i przetężenie, zjawiska indukcji, wyładowania atmosferyczne – również pośrednio, 

pod warunkiem zastosowania urządzeń stabilizujących. 

2. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym powyżej i bez 

konieczności wcześniejszej deklaracji każdy sprzęt elektroniczny będący własnością lub 

użytkowany przez Zamawiającego i znajdujący się na terenie jego placówek. 

3. Nie stosuje się franszyzy redukcyjnej, ani udziału własnego. 

4. Suma gwarancyjna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 

1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). Suma ta nie ulega zmniejszeniu o wypłacone 

odszkodowania. 

5. Ustala się franszyzę integralną w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych). 

______________________________________________________________________________ 

 
 

KLAUZULA NR 5. 

"ROZSZERZENIA ZAKRESU POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO O SZKODY POWSTAŁE 
PODCZAS UŻYWANIA MIENIA POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA NA TERENIE POLSKI  
DLA SPRZĘTU OBCEGO I WŁASNEGO ". 
 
W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie 
Zamawiającego wywożone lub wynoszone poza miejsce ubezpieczenia: 

A. Mienie inne, niż sprzęt elektroniczny. 
B. Sprzęt elektroniczny.  

 

A. warunki ubezpieczenia dla mienia innego, niż sprzęt elektroniczny 

1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportu 
oraz użytkowania na terenie Polski:  

a. spowodowane przez ogień i inne zdarzenia losowe, na zasadach określonych w 
odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i co najmniej w zakresie 
określonym w siwz, 

b. spowodowane przez kradzież z włamaniem i rabunek, na zasadach określonych w 
odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wraz z ryzykiem wandalizmu i co 
najmniej w zakresie określonym w siwz, 

c. powstałe w trakcie przewożenia mienia, na zasadach określonych w odpowiednich 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, transportem własnym i obcym, w najszerszym 
możliwym do stosowania zakresie wraz z ryzykiem kradzieży oraz rabunku. 

2. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym powyżej, na 
podstawie otrzymanego wniosku, oddzielnie każdy rodzaj mienia należącego do 
Zamawiającego, a także mienie będące w jego posiadaniu, pieczy lub pod kontrolą 
(użytkowaniu) w przypadku, kiedy spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia. 

3. Nie jest konieczne potwierdzenie takiej ochrony polisą. 



 

SIWZ – załącznik nr 2 – wykaz Klauzul uzupełniających zakres porycia ubezpieczeniowego 
- 4 - 

 

 
 

 

4. Zamawiający korzystając z usług przewoźników zawodowych (transport obcy) zobowiązany 
jest do zachowania należytej staranności przy ich wyborze. 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy trwa przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli data złożenia 
wniosku pokrywa się z datą początku odpowiedzialności, to Zamawiający zobowiązany jest 
wskazać dodatkowo godzinę. 

6. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o planowanym zamiarze 
przeniesienia sprzętu poza miejsce ubezpieczenia, najpóźniej w dniu przeniesienia, w formie 
wniosku przesłanego telefaksem lub pocztą elektroniczną, który powinien określać co najmniej: 

a. rodzaj i nazwę / markę przedmiotu, 
b. numery fabryczne, bądź inne własne cechy identyfikacyjne, 
c. wartość księgową brutto przedmiotu lub wartość odtworzeniową, 
d. okres ubezpieczenia (od dnia i godziny - do dnia), 

7. Nie stosuje się franszyzy redukcyjnej, ani udziału własnego dla wszystkich wskazanych ryzyk 
objętych treścią niniejszej Klauzuli. 

8. Należną do zapłaty składkę Wykonawca rozliczać będzie w okresach miesięcznych na 
podstawie wniosków otrzymanych od Zamawiającego. Zapłata składki nastąpi w ciągu 7 dni, 
na podstawie rachunku/faktury otrzymanego od Wykonawcy. 

9. Za umowy krótkoterminowe Wykonawca stosować będzie taryfę w systemie “pro rata temporis” 
– za dzień ochrony  1/365 składki rocznej, bez stosowania składek minimalnych. 

10. W zakresie ryzyk objętych treścią niniejszej Klauzuli ustala się franszyzę integralną w 
wysokości 500,00 (pięćset złotych). 

11. W zakresie ryzyka przewozu mienia nie ma zastosowania obowiązek parkowania pojazdu na 
parkingu strzeżonym pod warunkiem, iż pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną 
konstrukcję), został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu, ubezpieczony przedmiot był 
przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. 
w bagażniku. 

 

B. warunki ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego 

1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu 
elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego) należącego lub będącego w użytkowaniu przez 
Zamawiającego, a także sprzętu będącego w jego posiadaniu, pieczy lub pod kontrolą 
(użytkowaniu) w przypadku, kiedy spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia: 

a. w trakcie transportu na terenie Polski, 

b. w trakcie użytkowania na terenie Polski, 

2. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową każdy rodzaj sprzętu elektronicznego na 
podstawie wniosku, oddzielnie dla każdego sprzętu. 

3. Nie jest konieczne potwierdzenie takiej ochrony polisą. 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy trwa przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli data złożenia 
wniosku pokrywa się z datą początku odpowiedzialności, to Zamawiający zobowiązany jest 
wskazać dodatkowo godzinę. 

5. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o planowanym zamiarze wywozu 
sprzętu poza miejsce ubezpieczenia, najpóźniej w dniu wywozu, w formie wniosku przesłanego 
telefaksem lub poczta elektroniczną, który powinien określać co najmniej : 

a. rodzaj i nazwę / markę przedmiotu, 
b. numery fabryczne, bądź inne własne cechy identyfikacyjne, 
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c. wartość księgową brutto przedmiotu lub wartość odtworzeniową, 
d. okres ubezpieczenia (od dnia i godziny - do dnia), 

6. Do ubezpieczenia będą miały zastosowanie odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Sprzętu Elektronicznego (z dnia ……………………………………………………….. ): 

a. od wszystkich ryzyk majątkowych (ubezpieczenie strat materialnych), 
b. z dodatkiem rozszerzającym odpowiedzialność podczas przewożenia, przenoszenia, a 

także upuszczenia sprzętu. 

7. Ustala się następujące franszyzy: 
a. franszyzę integralną w wysokości 500,00 (pięćset złotych). dla wszystkich szkód, z 

wyjątkiem kradzieży z włamaniem do pojazdów, 
b. dla szkód polegających na kradzieży sprzętu z pojazdów - 10% wartości szkody, nie 

mniej niż 500,00 (pięćset złotych), 
8. Za umowy krótkoterminowe Wykonawca stosować będzie składki naliczane w systemie “pro 

rata temporis” – za dzień ochrony  1/365  składki rocznej, bez stosowania składek minimalnych. 

9. Należną do zapłaty składkę Wykonawca rozliczać będzie w okresach miesięcznych na 
podstawie wniosków otrzymanych od Zamawiającego.  

10. Zapłata składki nastąpi w ciągu 7 dni, na podstawie rachunku otrzymanego od Wykonawcy. 

11. Pozostałe warunki ubezpieczenia określone zostały według odpowiednich Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia Wykonawcy. 

 

C. warunki dodatkowe 

Dla potrzeb niniejszej Klauzuli ustala się jedną zryczałtowaną stawkę taryfową za 
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz pozostałego mienia nie będącego sprzętem 
elektronicznym, w zakresach wyżej opisanych, wynoszącą  ______ % (______ procent) sumy 
ubezpieczenia w skali roku (za 12 miesięcy)*, która będzie stosowana w okresie 
obowiązywania umowy, tj. od dnia 01.07.2010 do dnia 30.06.2012. 

 

Uwaga: 
* - należy przepisać stawkę z formularza cenowego – załącznik nr 5 do siwz 
______________________________________________________________________________ 

 
KLAUZULA NR 6. 

"ROZSZERZENIA ZAKRESU POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO O SZKODY POWSTAŁE 
PODCZAS UŻYWANIA MIENIA POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA NA TERENIE EUROPY 
DLA SPRZĘTU OBCEGO I WŁASNEGO. 
 
W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie 
Zamawiającego wywożone lub wynoszone poza miejsce ubezpieczenia: 

A. Mienie inne, niż sprzęt elektroniczny. 
B. Sprzęt elektroniczny.  

 

 

A. warunki ubezpieczenia dla mienia innego, niż sprzęt elektroniczny 
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1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportu 
oraz użytkowania na terenie Europy:  

a. spowodowane przez ogień i inne zdarzenia losowe, na zasadach określonych w 
odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i co najmniej w zakresie 
określonym w siwz, 

b. spowodowane przez kradzież z włamaniem i rabunek, na zasadach określonych w 
odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wraz z ryzykiem wandalizmu i co 
najmniej w zakresie określonym w siwz, 

c. powstałe w trakcie przewożenia mienia, na zasadach określonych w odpowiednich 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, transportem własnym i obcym, w najszerszym 
możliwym do stosowania zakresie wraz z ryzykiem kradzieży oraz rabunku. 

2. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym powyżej, na 
podstawie otrzymanego wniosku, oddzielnie każdy rodzaj mienia należącego do 
Zamawiającego, a także mienie będące w jego posiadaniu, pieczy lub pod kontrolą 
(użytkowaniu) w przypadku, kiedy spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia. 

3. Nie jest konieczne potwierdzenie takiej ochrony polisą. 

4. Zamawiający korzystając z usług przewoźników zawodowych (transport obcy) zobowiązany 
jest do zachowania należytej staranności przy ich wyborze. 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy trwa przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli data złożenia 
wniosku pokrywa się z datą początku odpowiedzialności, to Zamawiający zobowiązany jest 
wskazać dodatkowo godzinę. 

6. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o planowanym zamiarze 
przeniesienia sprzętu poza miejsce ubezpieczenia, najpóźniej w dniu przeniesienia, w formie 
wniosku przesłanego telefaksem lub pocztą elektroniczną, który powinien określać co 
najmniej: 

a. rodzaj i nazwę / markę przedmiotu, 
b. numery fabryczne, bądź inne własne cechy identyfikacyjne, 
c. wartość księgową brutto przedmiotu lub wartość odtworzeniową, 
d. okres ubezpieczenia (od dnia i godziny - do dnia), 

7. Nie stosuje się franszyzy redukcyjnej, ani udziału własnego dla wszystkich wskazanych ryzyk 
objętych treścią niniejszej Klauzuli. 

8. Należną do zapłaty składkę Wykonawca rozliczać będzie w okresach miesięcznych na 
podstawie wniosków otrzymanych od Zamawiającego. Zapłata składki nastąpi w ciągu 7 dni, 
na podstawie rachunku/faktury otrzymanego od Wykonawcy. 

9. Za umowy krótkoterminowe Wykonawca stosować będzie taryfę w systemie “pro rata 
temporis” – za dzień ochrony  1/365 składki rocznej, bez stosowania składek minimalnych. 

10. W zakresie ryzyk objętych treścią niniejszej Klauzuli ustala się franszyzę integralną w 
wysokości 500,00 (pięćset złotych). 

11. W zakresie ryzyka przewozu mienia nie ma zastosowania obowiązek parkowania pojazdu na 
parkingu strzeżonym pod warunkiem, iż pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną 
konstrukcję), został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu, ubezpieczony przedmiot był 
przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. 
w bagażniku. 

 

B. warunki ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego 
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1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu 
elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego) należącego lub będącego w użytkowaniu 
przez Zamawiającego, a także sprzętu będącego w jego posiadaniu, pieczy lub pod kontrolą 
(użytkowaniu) w przypadku, kiedy spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia: 

a. w trakcie transportu na terenie Europy, 

b. w trakcie użytkowania na terenie Europy, 

2. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową każdy rodzaj sprzętu elektronicznego na 
podstawie wniosku, oddzielnie dla każdego sprzętu. 

3. Nie jest konieczne potwierdzenie takiej ochrony polisą. 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy trwa przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli data złożenia 
wniosku pokrywa się z datą początku odpowiedzialności, to Zamawiający zobowiązany jest 
wskazać dodatkowo godzinę. 

5. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o planowanym zamiarze wywozu 
sprzętu poza miejsce ubezpieczenia, najpóźniej w dniu wywozu, w formie wniosku 
przesłanego telefaksem lub poczta elektroniczną, który powinien określać co najmniej : 

a. rodzaj i nazwę / markę przedmiotu, 
b. numery fabryczne, bądź inne własne cechy identyfikacyjne, 
c. wartość księgową brutto przedmiotu lub wartość odtworzeniową, 
d. okres ubezpieczenia (od dnia i godziny - do dnia), 

6. Do ubezpieczenia będą miały zastosowanie odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Sprzętu Elektronicznego (z dnia ……………………………………………………….. ): 

a. od wszystkich ryzyk majątkowych (ubezpieczenie strat materialnych), 
b. z dodatkiem rozszerzającym odpowiedzialność podczas przewożenia, 

przenoszenia, a także upuszczenia sprzętu, 
7. Ustala się następujące franszyzy: 

a. franszyzę integralną w wysokości 500,00 (pięćset złotych). dla wszystkich szkód, z 
wyjątkiem kradzieży z włamaniem do pojazdów, 

b. dla szkód polegających na kradzieży sprzętu z pojazdów - 10% wartości szkody, nie 
mniej niż 500,00 (pięćset złotych), 

8. Za umowy krótkoterminowe Wykonawca stosować będzie składki naliczane w systemie “pro 
rata temporis” – za dzień ochrony  1/365  składki rocznej, bez stosowania składek minimalnych. 

9. Należną do zapłaty składkę Wykonawca rozliczać będzie w okresach miesięcznych na 
podstawie wniosków otrzymanych od Zamawiającego.  

10. Zapłata składki nastąpi w ciągu 7 dni, na podstawie rachunku otrzymanego od Wykonawcy. 

11. Pozostałe warunki ubezpieczenia określone zostały według odpowiednich Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy. 

 

C. warunki dodatkowe 

Dla potrzeb niniejszej Klauzuli ustala się jedną zryczałtowaną stawkę taryfową za 
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz pozostałego mienia nie będącego sprzętem 
elektronicznym, w zakresach wyżej opisanych, wynoszącą  ______ % (______ procent) sumy 
ubezpieczenia w skali roku (za 12 miesięcy)*, która będzie stosowana w okresie 
obowiązywania umowy, tj. od dnia 01.07.2010 do dnia 30.06.2012. 
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Uwaga: 
* - należy przepisać stawkę z formularza cenowego – załącznik nr 5 do siwz 
______________________________________________________________________________ 

 
KLAUZULA NR 7. 

"REPREZENTANTÓW" 
 
jako rozszerzenie umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 
1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca odpowiada za szkody powstałe z winy umyślnej lub 

rażącego niedbalstwa Zamawiającego lub osoby za którą ubezpieczający ponosi 

odpowiedzialność. 

2. Wykonawca jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub 

rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego, przy czym za jego reprezentantów 

uważa się osoby lub organ wieloosobowy (Rektora, Prorektorów), które zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania Uczelnią. 

______________________________________________________________________________ 

 
KLAUZULA NR 8. 

"UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH" 
 
W ramach niniejszej Klauzuli ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wynikłe z prowadzenia 

prac remontowo-modernizacyjnych, których całkowita wartość nie przekracza 1.000.000 zł (jeden 

milion złotych) wykonywanych wyłącznie przez Zamawiającego na terenie ubezpieczonych 

obiektów, polegających na ich przebudowie, modernizacji lub remoncie. 

______________________________________________________________________________ 

 
KLAUZULA NR 9. 

"OPŁAT DOTYCZĄCYCH STRAŻY POŻARNEJ I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z AKCJĄ 
GAŚNICZĄ" 
 
Jeśli ubezpieczone mienie ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu na skutek  ubezpieczonego 

zdarzenia, to polisa zapewni pokrycie: 

1. Opłat jednostki straży pożarnej lub brygady lub tego rodzaju organizacji oraz innych  kosztów 

związanych z akcją gaśniczą jakimi Ubezpieczony może zostać obciążony, 

2. Zużytych podczas akcji ratowniczych materiałów gaśniczych przeciwpożarowych, zarówno 

stanowiących własność Ubezpieczonego jak i obcych. 
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Powyższe koszty będą pokryte poza sumą ubezpieczenia w limicie do 10% sumy ubezpieczenia 

rodzajów mienia określonych w zał. nr 1 do siwz jako budynki, środki trwałe w budynku oraz 

materiały w budynku. 

______________________________________________________________________________ 

 
KLAUZULA NR 10. 

"POKRYCIA DODATKOWYCH KOSZTÓW" 
 
Poza sumą ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokryje niżej wymienione koszty w limicie do 10% sumy 

ubezpieczenia rodzajów mienia określonych w zał. nr 1 do siwz jako budynki, środki trwałe w 

budynku oraz materiały w budynku: 

 
a. Poniesione przez ubezpieczającego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych lub w 

dni ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego, pod warunkiem, że koszty 

zostaną poniesione w następstwie szkody podlegającej odszkodowaniu na podstawie 

niniejszej umowy ubezpieczenia. 

b. Poniesione przez ubezpieczającego na zabezpieczenie ubezpieczonego mienia przed 

uszkodzeniem w przypadku bezpośredniego zagrożenia przez zaistniałe zdarzenie losowe 

oraz koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego  szkodą mienia, mające na 

celu niedopuszczenie do zwiększenia strat. 

______________________________________________________________________________ 

 
KLAUZULA NR 11. 

„SZKÓD POWSTAŁYCH W NASTĘPSTWIE AKTÓW TERRORYSTYCZNYCH” 

 

1. Na podstawie postanowień niniejszej klauzuli włącza się do umowy ubezpieczenia ryzyko 

terroryzmu. 

2. Przez pojęcie terroryzmu uważa się: nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych 

lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w 

celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, przy 

użyciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla 

osiągnięcia celów politycznych lub społecznych 

3. Suma gwarancyjna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 

10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). Suma ta nie ulega zmniejszeniu o wypłacone 

odszkodowania 

______________________________________________________________________________ 
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KLAUZULA NR 12. 

”AUTOMATYCZNEGO UZUPEŁNIENIA SUMY UBEZPIECZENIA" 
 
do umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych potwierdzonej polisą o numerze ……………………, 

do umowy ubezpieczenia odkradzieży z włamaniem i rabunku potwierdzonej polisą o numerze 

…………………………..............., 

do umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej potwierdzonej polisą o numerze  

…………………........................... 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych w formularzu ofertowym i ogólnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy dla poszczególnych typów 

ubezpieczeń zostaną automatycznie uzupełnione po wypłacie odszkodowania lub roszczenia 

do sum ubezpieczenia podanych w przedmiocie zamówienia. 

2. Składki za klauzulę automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia po wypłacie 

odszkodowania zostaną naliczone w oparciu o stawki zaproponowane w załączniku nr 5 do 

SIWZ. 

3. Zasada ta dotyczy całości mienia Zamawiającego. 

 

 

 

.................................................................................................................      
    (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

 
OŚWIADCZENIE 

 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
(art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych) 

 
________________________________________________________________________ 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki 

Gdańskiej oświadczamy, że: 

 
 
1) posiadamy   uprawnienia  do wykonania określonej działalności ubezpieczeniowej zgodnie  

z ustawą o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1151 z późn. zm.); 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 
 
 
 

 
   .................................................................................................................    
            (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
 
wzór umowy ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Umowa Nr ................................................................. 
 
 
W dniu  ................................................... w Gdańsku, pomiędzy : 
Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12,  
zwaną dalej ”Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
a ............................................................................................................... 
REGON …………………. 
NIP ……………………… 
KRS ……………………… 
zwanym dalej ”Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................., 
 
działającym na podstawie ....................................................................................................,  
została  zawarta  umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1. 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia majątek i ryzyka 
odpowiedzialności cywilnej określone w przedmiocie zamówienia (rozdział II siwz – 
stanowiącej integralną część niniejszej umowy) na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 
2012 roku, na warunkach określonych w formularzu cenowym oraz ofercie. 
 

§ 2. 
Wysokość wynagrodzenia za przedmiot zamówienia wynosi: 
 

cena kwota cyfrowo w zł kwota słownie w złotych 

netto   

podatek VAT   

brutto   
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Terminy płatności: 

rata data płatności wysokość raty składki w zł (brutto) (bez 

pozostałego wynagrodzenia) 

I 10-07-2010  

II 10-07-2011  

Pozostałe wynagrodzenie: 

1. Składka za zgłoszony w danym miesiącu sprzęt wywożony z terenu Politechniki 
Gdańskiej zgodnie z postanowieniami Klauzul nr 5 i 6 naliczana będzie według formuły 
pro rata temporis (za dzień ochrony) zgodnie z zaproponowanymi stawkami rocznymi 
określonymi w załączniku nr 5 do SIWZ. Składki te rozliczane będą w systemach 
miesięcznych do 5-go dnia za poprzedni miesiąc. Zamawiający opłacać będzie składki 
na podstawie rachunku / faktury przekazanego przez Wykonawcę w terminie 7 dni od 
dnia jego otrzymania. 

2. Składka za automatyczne pokrycie zwiększenia wartości mienia będzie naliczana według 
formuły określonej w  Klauzuli nr 1 w oparciu o zaproponowane stawki określone  
w załączniku nr 5 do SIWZ. W terminach: 31 marca 2011, 31 marca 2012 oraz dodatkowo 
31 lipca 2012 roku Wykonawca wystawi rachunki/faktury za należną składkę uwzględniającą 
różnicę w wielkości składników majątkowych za poszczególne okresy trwania umowy. 
Zapłata składek nastąpi w ciągu 10 dni od daty otrzymania rachunku od Wykonawcy. 

3. Składki za klauzulę automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia po wypłacie 
odszkodowania zostaną naliczone w oparciu o stawki zaproponowane w załączniku nr  
5 do SIWZ. Zamawiający opłaci składki na podstawie rachunku/ faktury przekazanego 
przez Wykonawcę w terminie 7 dni od jego otrzymania. 

 
 

§ 3. 
Zamawiający przekaże wynagrodzenie (kwotę brutto) za ubezpieczenie majątku  
i odpowiedzialności cywilnej na rachunek bankowy Wykonawcy w banku  
 
...................................................., nr konta..................................................................................: 
 

§ 4. 
Zgodnie z zapisami Rozdziału II. pkt. 12. b) siwz sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjne) 
ubezpieczonych ryzyk mogą  w każdej chwili zostać podwyższone, na wyraźny wniosek 
Zamawiającego zaakceptowany przez Wykonawcę i pod warunkiem opłacenia składki 
uzupełniającej według stawek określonych w formularzu cenowym (zał. nr 5) dla danej kategorii 
mienia lub grupy ryzyk  i naliczonej w wysokości: 

 1/365  za dzień ochrony do dnia ekspiracji umów (polis) rocznych, 

 
§ 5. 

Do kontaktów z Wykonawcą w trakcie trwania umowy Zamawiający wyznacza: 
a) mgr inż. Jerzego Kurowskiego  – Kierownika Działu Ochrony Mienia 
b) Piotra Glombina   - pracownika Działu Ochrony Mienia   



 
 
 

SIWZ – załącznik nr 4 – umowa 
- 3 - 

 

 
 

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

§ 7. 
Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany umowy na warunkach podanych w art. 144 stawy 
Pzp. 
 

§ 8. 
1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę  

w zawarciu ubezpieczenia na warunkach określonych w złożonej przez Wykonawcę ofercie 
w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
01.07.2010 roku. 

2. W przypadku nie zawarcia ubezpieczenia z winy Wykonawcy na warunkach określonych  
w złożonej przez Wykonawcę ofercie w terminie do dnia 30.06.2010 roku, Zamawiający 
może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania umowy. 
Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
ustalonego wynagrodzenia z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Pzp. 

 
§ 9. 

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

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych 
postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 
że konieczność wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

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

 
§ 10. 

Niniejsza Umowa zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Pzp. 
 

§ 11. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
Wykonawca        Zamawiający 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
________________________________________________________________________ 
 
FORMULARZ CENOWY 

 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

przedmiot  
ubezpieczenia 

stawka w % 
składka za okres 
pierwszego roku 

zaokrąglona do pełnych 
złotych 

składka za okres 
drugiego roku 

zaokrąglona do pełnych 
złotych 

Budynki    

Inne środki trwałe    

Budowle    

Wyposażenie    

Gotówka    

Mienie pracownicze    

Woluminy    

Obrazy    

Składka razem: 
składka w złotych za okres 24 miesięcy zaokrąglona 
do pełnych złotych 

 

 

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, zaboru i dewastacji 

przedmiot  
ubezpieczenia 

stawka w % 
składka za okres 
pierwszego roku 

zaokrąglona do pełnych 
złotych 

składka za okres 
drugiego roku 

zaokrąglona do pełnych 
złotych 

Urządzenia i wyposażenie    

Dewastacja (wandalizm)    

Gotówka (maksymalny stan) *    

Gotówka (systemem obrotów  
miesięcznych) * 

   

Woluminy    

Obrazy    

*  należy podać cenę i stawki za ubezpieczenie wg maksymalnego stanu lub systemu obrotów miesięcznych 

Składka razem: 
składka w złotych za okres 24 miesięcy zaokrąglona do pełnych 
złotych 
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Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 

przedmiot  
ubezpieczenia 

stawka w % 
składka za okres 
pierwszego roku 

zaokrąglona do pełnych 
złotych 

składka za okres 
drugiego roku 

zaokrąglona do pełnych 
złotych 

Szyby i inne przedmioty szklane    

Składka razem: 
składka w złotych za okres 24 miesięcy zaokrąglona 
do pełnych złotych 

 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

przedmiot  
ubezpieczenia 

stawka w % 
składka za okres 
pierwszego roku 

zaokrąglona do pełnych 
złotych 

składka za okres 
drugiego roku 

zaokrąglona do pełnych 
złotych 

Odpowiedzialność cywilna    

Składka razem: 
składka w złotych za okres 24 miesięcy zaokrąglona 
do pełnych złotych 

 

 

 
Odpowiedzialność cywilna z tytułu działalności Zamawiającego, jak również posiadanego mienia. 

Zakres terytorialny Europa. 

odpowiedzialność deliktowa 5.000.000 zł 

odpowiedzialność kontraktowa 5.000.000 zł 

w tym także: 

odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wodno-
kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania 

5.000.000 zł 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu pracowników 500.000 zł 

odpowiedzialność z tytułu użytkowania pojazdów nie podlegających rejestracji    1.000.000 zł 

odpowiedzialność nauczycieli akademickich w związku z prowadzeniem zajęć 
dydaktycznych (na osobę - nauczyciela) 

  50.000 zł 

odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem imprez niemasowych 5.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna najemcy ruchomości i nieruchomości 5.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania usługi 5.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z 
ich wadliwego wykonania 

5.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna za szkody mające postać czystych strat majątkowych 1.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku naturalnym 1.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i użytkowania studzienek TASK 5.000.000 zł 
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Klauzula numer 5 

rozszerzenia zakresu pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe podczas używania mienia 
poza miejscem ubezpieczenia na terenie Polski dla sprzętu obcego i własnego 

przedmiot  
ubezpieczenia 

stawka roczna w % składka w złotych za okres 24 miesięcy 
zaokrąglona do pełnych złotych 

Zakres Klauzuli nr 5 dla sumy 
ubezpieczenia w wysokości 

3.000.000 złotych 

  

 

Klauzula numer 6 

rozszerzenia zakresu pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe podczas używania mienia 
poza miejscem ubezpieczenia na terenie Europy dla sprzętu obcego i własnego 

przedmiot  
ubezpieczenia 

stawka roczna w % składka w złotych za okres 24 miesięcy 
zaokrąglona do pełnych złotych 

Zakres Klauzuli nr 6 dla sumy 
ubezpieczenia w wysokości 

500.000 złotych 

  

 

PODSUMOWANIE SKŁADKI 

L.p. zakres ubezpieczenia proszę wpisać wysokość 
składki za okres 24 miesięcy 

zaokrągloną do pełnych 
złotych 

1 Zdarzenia losowe  

2 Kradzież z włamaniem i rabunek  

3 Szyby od stłuczenia  

4 Odpowiedzialność cywilna  

 Podsumowanie składki 1-4  
(tę wartość należy przenieść do Oferty pkt. 8 – załącznik 6 do siwz)  

 

5 Zakres Klauzuli nr 5  

6 Zakres Klauzuli nr 6  

 R A Z E M  

 Składka ostateczna 1-6 
(tę wartość należy przepisać do Oferty pkt. 1 – załącznik 6 do siwz.) 

 

  
 
 
 
 
.................................................................................................................       
   (podpis i pieczątka wykonawcy) 



 
SIWZ – załącznik nr 6 – oferta 

- 1 - 
 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
________________________________________________________________________ 
 
 
O F E R T A 
 
Nawiązując do ogłoszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności 

cywilnej Politechniki Gdańskiej my niżej podpisani: 

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

Działający w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………. 

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

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

 (należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 
 
 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale II siwz za cenę: 

cena kwota cyfrowo w zł kwota słownie w złotych 

netto   

podatek VAT   

brutto   

      zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część oferty 

 

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie 01.07.2010 – 30.06.2012. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy zastrzeżeń do jej treści i uznajemy się za związanych wszystkimi określonymi  

w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik nr 

4 do specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się klauzulami uzupełniającymi (zał. nr 2 do siwz), nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń i akceptujemy ich treść.  

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez 

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
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7. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować 

wymienione części zamówienia: 

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

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

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

8. Akceptujemy warunki płatności: 

          

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

rata data płatności wysokość raty składki w zł (brutto) (bez 
pozostałego wynagrodzenia) 

I 10-07-2010  

II 10-07-2011  

Ubezpieczenie sprzętu wywożonego poza teren Politechniki Gdańskiej zgodnie z zapisami 

Klauzuli nr 5 oraz Klauzuli nr 6 rozliczane będzie na podstawie zgłoszeń dokonywanych  

w formie pisemnej przez Zamawiającego najpóźniej w dniu rozpoczęcia wywozu. Składka 

za wszystkie zgłoszone w danym miesiącu wywozy, naliczana według formuły pro rata 

temporis (za dzień ochrony), rozliczana będzie w systemach miesięcznych do 5-go dnia za 

poprzedni miesiąc. Zamawiający opłacać będzie składkę na podstawie rachunku/faktury 

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

9. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte  

w ofercie na stronach nr:   ……………………………………… . 

 

 
……………………, dnia ………………..                .........................................................................
                (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
  
PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE DLA 
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WYKONAWCĘ 

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

legitymującego /ą się __________________________________________, 

zamieszkałego /ą w ___________________________________________, 

do reprezentowania nas jako Wykonawcy podczas postępowania o zamówienie publiczne 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku  

i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Gdańskiej . 

 

 

 

Pełnomocnictwo niniejsze jest ważne do dnia ____________________ . 

 

 
 
 
…………………………………….……, dnia ……………………………. 
 
 
    
 
.................................................................................................................           
   (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 8   
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

________________________________________________________________________ 
 

Oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat wykonaliśmy lub wykonujemy następujące 
usługi: 
 

Lp. 
Wartość / suma 
ubezpieczenia w 

złotych 

Przedmiot 
ubezpieczenia 

Data wykonania  
(dzień, miesiąc, rok) 

Nazwa odbiorcy 

 
 
 

  
 

  

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te 
zostały wykonane należycie. 

 

Zgodnie z zapisami rozdziałów:  IV pkt. 1. ppkt. b) oraz  V A pkt. 3 ppkt. a) siwz. Wykonawca winien 
przedstawić: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie polegające na: 

 wykonaniu (wykonywaniu) w okresie ostatnich trzech lat chyba, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej umowy ubezpieczenia majątku o łącznej 
jego wartości co najmniej 30.000.000 zł z podaniem wartości, przedmiotu ubezpieczenia, daty 
wykonania i odbiorcy usługi 

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

 wykazu wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu 
ubezpieczenia, daty wykonania i odbiorcy usługi (zał. nr 8) oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 

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



SIWZ – załącznik nr 9 – oświadczenie – art. 24 ust. 1. Ustawy pzp 
- 1 - 

 
 

 
 
ZAŁĄCZNIK NR 9 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

(art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych) 
 
 

________________________________________________________________________ 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki 

Gdańskiej oświadczamy, że: 

 
 
nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. 

 
 

 
 
 

   .................................................................................................................    
            (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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