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Urząd Miejski w Radomiu  
Biuro Zamówie ń Publicznych 

 

 
26-610 Radom, ul. Jana Kili ńskiego 30 

tel. 048 36-20-283;  
tel./fax. 048 36-20-282, 36-20-284 

Radom, dn. 10 listopada 2009r. 

  

BZP. AĆ.341-1068/09  

 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 

 
 
dot.:  przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie od odpowiedzialno ści cywilnej Gminy 
Miasta Radomia i składników maj ątkowych Urz ędu Miejskiego w Radomiu, ogłoszonego w dniu 
30.10.2009r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl 
(numer ogłoszenia: 193067 - 2009). 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona 
w związku z przysłanym przez jednego z wykonawców zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 
 
Pytanie 1:   Proszę o określenie wg jakich wartości oszacowane zostały sumy ubezpieczenia 

zamieszczone w tabelach nr 2, nr 3; nr 4, nr 5; 

Odpowied ź: W tabeli nr 2 sumy ubezpieczania są wartościami rzeczywistymi, w tabeli nr 3, w pozycji 1  
i 2, sumy ubezpieczenia są podane wg operatów szacunkowych, pozycja 3 ww. tabeli wg 
wartości rzeczywistej. 

 W tabeli nr 4 pozycja 1 i 2 wg operatów szacunkowych. 
 W tabeli nr 5 w pozycjach od 1 do 8 sumy ubezpieczenia podane są wg wartości 

księgowej bieŜącej po umorzeniu. 

 
Pytanie 2:   Proszę o podanie wartości przenośnego sprzętu elektronicznego w odniesieniu do danych w 

tabeli nr 6. Odnośnik w akapicie sugeruje pozycję nr 2, pod którą jednak znajduje się 
wartość oprogramowania. 

Odpowied ź: DZIAŁ V, ROZDZIAŁ I powinien mieć następujące brzmienie: 

 
DZIAŁ V 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
  
ROZDZIAŁ I 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
 
Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nagłego, nieprzewidzianego i niezaleŜnego od woli 
ubezpieczającego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sprzętu elektronicznego objętego ochroną 
(szkody rzeczowe) – z roszczeniem o szkody spowodowane kradzieŜą zwykłą (dot. Lp. 1, tzn. 
przenośnego sprzętu elektronicznego); oraz koszty odtworzenia danych i oprogramowania (dot. Lp. 2). 
Tabela Nr 6 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Okre s ubezpieczenia 

 
 

1. 
 
Sprzęt komputerowy 

322.705,11 
w tym: 

stacjonarny – 252.011,18 
przenośny – 70.693,93 

01.01.2010   31.12.2010 

 
2. 

 
Oprogramowanie 

 
276.601,53 

01.01.2010   31.12.2010 

 
3. 

 
Urządzenia telekomunikacyjne  

 
52.776,43 

01.01.2010   31.12.2010 
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4. Zespół urz ądzeń systemu 
monitoringu 

 
1.047.102,10  

01.01.2010   31.12.2010 

 
5. 

 
Sprzęt Audio - Video 

 
13.725,06 

01.01.2010   31.12.2010 

 
6. 

 
Urządzenia poligraficzne 

 
75.221,69 

01.01.2010   31.12.2010 

  
7. 

 
Urządzenia przeciwpo Ŝarowe 

 
19.026,95 

01.01.2010   31.12.2010 

  
Razem: 

 
 1.807.158,87  

 

 
 

Równocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w DZIALE V UBEZPIECZENIE 
SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, ROZDZIAŁ I Przedmiot i zakres 
ubezpieczenia. Dotychczasowy zapis:  
 
Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nagłego, nieprzewidzianego i niezaleŜnego od woli 
ubezpieczającego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sprzętu elektronicznego objętego ochroną 
(szkody rzeczowe) – z roszczeniem o szkody spowodowane kradzieŜą zwykłą (dot. Lp. 2, tzn. 
przenośnego sprzętu elektronicznego); oraz koszty odtworzenia danych i oprogramowania. 
 
Tabela Nr 6 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Okre s ubezpieczenia 

 
 

1. 
 
Sprzęt komputerowy 

 
322.705,11 

01.01.2010   31.12.2010 

 
2. 

 
Oprogramowanie 

 
276.601,53 

01.01.2010   31.12.2010 

 
3. 

 
Urządzenia telekomunikacyjne  

 
52.776,43 

01.01.2010   31.12.2010 

4. Zespół urz ądzeń systemu 
monitoringu 

 
1.047.102,10  

01.01.2010   31.12.2010 

 
5. 

 
Sprzęt Audio - Video 

 
13.725,06 

01.01.2010   31.12.2010 

 
6. 

 
Urządzenia poligraficzne 

 
75.221,69 

01.01.2010   31.12.2010 

  
7. 

 
Urządzenia przeciwpo Ŝarowe 

 
19.026,95 

01.01.2010   31.12.2010 

  
Razem: 

 
 1.807.158,87  

 

  
zostaje zastąpiony zapisem: 
 
Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nagłego, nieprzewidzianego i niezaleŜnego od woli 
ubezpieczającego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sprzętu elektronicznego objętego ochroną 
(szkody rzeczowe) – z roszczeniem o szkody spowodowane kradzieŜą zwykłą (dot. Lp. 1, tzn. 
przenośnego sprzętu elektronicznego); oraz koszty odtworzenia danych i oprogramowania (dot. Lp. 2). 
Tabela Nr 6 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Okre s ubezpieczenia 

 
 

1. 
 
Sprzęt komputerowy 

322.705,11 
w tym: 

stacjonarny – 252.011,18 
przenośny – 70.693,93 

01.01.2010   31.12.2010 

 
2. 

 
Oprogramowanie 

 
276.601,53 

01.01.2010   31.12.2010 

 
3. 

 
Urządzenia telekomunikacyjne  

 
52.776,43 

01.01.2010   31.12.2010 



 3 
 

4. Zespół urz ądzeń systemu 
monitoringu 

 
1.047.102,10  

01.01.2010   31.12.2010 

 
5. 

 
Sprzęt Audio - Video 

 
13.725,06 

01.01.2010   31.12.2010 

 
6. 

 
Urządzenia poligraficzne 

 
75.221,69 

01.01.2010   31.12.2010 

  
7. 

 
Urządzenia przeciwpo Ŝarowe 

 
19.026,95 

01.01.2010   31.12.2010 

  
Razem: 

 
 1.807.158,87  

 

 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami modyfikacji ulega równieŜ Formularz oferty -                                                                                                       
Załącznik nr 4 do SIWZ. W załączeniu przekazujemy poprawiony Formularz oferty – Z ałącznik nr 4 
do SIWZ, który zast ępuje dotychczasowy Formularz oferty – Zał ącznik nr 4 do SIWZ, doł ączony 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

  
W związku z tym, iŜ w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 
zamawiający przedłuŜa termin składania ofert i ustala go na dzień 16.11.2009r. do godz. 11:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2009r. o godz. 11:30 . 
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Formularz oferty  
Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Data sporządzenia oferty ………………………….. 

............................................................                            
(Nazwa i adres firmy oferenta)            
        
REGON ............................................. 

NIP.....................................................  

tel./fax ……………………………………...…..  

E-mail:……………..……..@....................................... 

 

Urząd Miejski w Radomiu 
Biuro Zamówie ń Publicznych 
ul. Jana Kili ńskiego 30 
26-610 Radom 

 
Oferta  

 W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 206.000 € na 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Radomia i składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Radomiu, znak BZP.AĆ.341-1068/09: 

1. Oferujemy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Radomia i składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Radomiu, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za wynagrodzeniem ryczałtowym:  

Lp. Rodzaj ubezpieczenia oraz składniki maj ątku Suma ubezpieczeniowa  
(w zł) Składka ubezpieczeniowa brutto 

1. 

Odpowiedzialność cywilna w związku z wykonywaniem 
władzy publicznej, w tym:  
1) Odpowiedzialność cywilną wynikającą z przepisów ustawowych, 
wykonawczych, statutów i porozumień, w szczególności, ale nie wyłącznie 
2)Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadanego mienia 

10.000.000,00  

2. Odpowiedzialność cywilna kontraktowa 2.000.000,00  



 5 
 

3. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy 200.000,00  

    

4. Budynki i budowle, w tym:  x x 

a) Budynek murowany ul. śeromskiego 53 
 

6.679.610,22 
 

b) Budynek murowany Sali Koncertowej – ul. śeromskiego 53 
 

1.277.482,00 
 

c) Budynek murowany ul. Kilińskiego 30 
 

8.402.306,11 
 

d) Budynek murowany IIIp . ul. Moniuszki 9 
 

468.780,31 
 

e) Budynek murowany IIp. ul. Moniuszki 9 
 

711.470,11 
 

f) Budynek murowany ul. Moniuszki 9  
 

44.449,46 
 

g) Skład opału 
 

19.548,24 
 

    

5. Budynki i budowle, w tym:  x x 

a) Budynek murowany 2 kondygnacyjny ul. Sandomierska 20 400.000,00  

b) Budynek „Rogatka warszawska” murowany 1 kondygnacyjny 
ul. Kelles –Krauza (róg ul. Malczewskiego) 

75.000,00  

c) Budynek murowany 1 kondygnacyjny ul. Malczewskiego 20B 200.000,00  

d) Budynek murowano – drewniany 2 kondygnacyjny 
ul. Warzywna 3/9 

500.000,00  

e) Budynek murowany 2 kondygnacyjny z salą gimnastyczną  
ul. Uniwersytecka 6 

1.750.000,00  

f) Budynek murowany 2 kondygnacyjny, dawnej szkoły  
ul. Uniwersytecka 6 a 

1.500.000,00  

g) Parking wielopoziomowy murowany 4 kondygnacyjny 
ul. Kelles –Krauza 1A 

3.000.000,00  
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h) Budynek typu „Ciechanów” Murowano – drewniany 1 
kondygnacyjny ul. Królowej Jadwigi 12 1.500.000,00  

i) Budynek murowany 2 kondygnacyjny niedokończonej hali 
sportowej ul. Zbrowskiego 83  50.000,00  

j) Budynek murowany 1 kondygnacyjny ul. Bat. Chłopskich 6/8 500.000,00  

k) Budynek murowany magazynowy 1 kondygnacyjny ul. 
Wośnicka 123 50.000,00  

l) Budynek murowany 2 kondygnacyjny zabytkowy dworek ul. 
Wośnicka 123 400.000,00  

m) Budynek murowany - Ŝelbetowy 1 kondygnacyjny, byłej 
pompowni wody .ul. Kąkolowa 30.000,00  

n) 
Budynki murowane przemysłowe bez urządzeń po browarze 
1, 2 i 3 kondygnacyjne dawnego browaru ul. Limanowskiego 
29 

1.500.000,00  

o) 
Budynek murowany przemysłowy 1 kondygnacyjny, hala 
byłych warsztatów szkolnych 
ul. Grzecznarowskiego 2 

100.000,00  

p) Budynek murowany warsztatowy 1 kondygnacyjny 
ul. Okulickiego 81 

30.000,00  

q) Budynek murowany 1 kondygnacyjny studni głębinowej 
ul. Przytycka 

20.000,00  

   
 

6. Budynki i budowle, w tym: x x 

a) Budynek socjalny ul. Stalowa 3 92.200,00  

b) Budynek magazynowo-produkcyjny ul. Limanowskiego 134 587.000,00  

c) Budynek mieszkalny  (do rozbiórki) ul. Tygodniowa 4 B 37.240,00  

    

7. Lokale, w tym:  x x 

a) lokal uŜytkowy, ul. Mieszka I 13  96.500,00  
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b) Lokal opuszczony przez najemcę ul. Piastowska 6 m 18 
 

115.630,00  

    

8. Maszyny i urz ądzenia, w tym:  x x 

a) Agregat filtracyjny 4.196,94  

b) Agregat filtracyjny 3.765,27  

c) Dźwig osobowy ul. śeromskiego 53 131.388,84  

d) Szyb windy ul. śeromskiego 53 244.414,97  

e) Dźwigi osobowe ul. Kilińskiego 30 599.013,74  

f) Brama elektroniczna 6.222,20  

g) Przyłącze energetyczne 67.158,76  

h) Sieć światłowodowa 62.623,20  

    

8. Obiekty i znajdujące się na nich mienie oraz budowle wg 
Tabeli Nr1 poz. 1 – 6,  Nr 2 i Nr 3, poz. 3, 5, 6. 

 
50.000,00  

    

9. Szyby, reklamy, oświetlenia, oszklenia gablot reklamowych, 
tablice świetlne 30.000,00  

    

10. Sprzęt elektroniczny, w tym: x x 

a) Sprzęt komputerowy stacjonarny 252.011,18  
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b) Sprzęt komputerowy przenośny 70.693,93  

c) Oprogramowanie 276.601,53  

d) Urządzenia telekomunikacyjne  52.776,43  

e) Zespół urządzeń systemu monitoringu 1.047.102,10  

f) Sprzęt Audio - Video 13.725,06  

g) Urządzenia poligraficzne 75.221,69  

h) Urządzenia przeciwpoŜarowe 19.026,95  

    

Zakres ubezpieczenia  
11. Samochody Warto ść  

rynkowa 
OC AC NNW  

10.1. 
Opel Astra GLI 1996 

     

10.2. 
Opel Astra GLI 1996 

     

10.3. 
Ford Mondeo Ghia 2000 

     

10.4. 
Fiat Ulysse 2.0 JTD 2004 

     

10.5. 
Opel Vivaro Furgon 2006 

     

10.6. 
Skoda Superb 2007 

     

SUMA wierszy 1. – 11.:  

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowiło wysokość: ………………............................zł brutto  (słownie złotych:...................................................................)  
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2. Zobowiązujemy się do zawarcia odpowiednich polis ubezpieczeniowych na wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmioty 
zamówienia, nie później niŜ na dwa dni przed upływem terminu obecnie obowiązujących polis. 

3. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium w kwocie 5.000,- zł zostało uiszczone w dniu ……………… w formie …………………………………………………….  

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.  
Wadium wpłacone w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy: 
………………………………………………………………………………………………………………………  

5. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

6. Uzyskaliśmy informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty. 
7. Powierzymy podwykonawcom realizację przedmiotu umowy w następującym zakresie (w przypadku nie powierzenia puste miejsce zaleca się 

wykreślić):…………..……………………………………………… 
…………………………………………………..…………………………………………………………………..……………………………………………………..………………
…………………………………………………….. 

8. Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), Ŝe mogę/moŜemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655) wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niŜ zamawiający. 

*)  niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
Data    ........................................                             ...................................................................... 

       (Podpis osoby/osób uprawnionych) 


