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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „SIWZ”)  
na usług ę ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej i składników maj ątkowych Gminy Miasta 

Radomia oraz składników maj ątkowych Urz ędu Miejskiego w Radomiu na okres 1 roku oraz 
ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarze ń losowych w zakresie podstawowym oraz 

odpowiedzialno ści cywilnej z tyt. posiadanego mienia na okres 1 ro ku. 
I. Zamawiaj ący: 

Gmina Miasta Radomia  
REGON: 670223451 NIP: 796-281-75-29 
Prowadz ący spraw ę: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 
fax.(48)  36-20-289 

 
Adres pocztowy : ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie 
Adres poczty elektronicznej, adres strony interneto wej:  
1. bzp@umradom.pl  (dla korespondencji napływającej do zamawiającego) 
2. http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne (adres strony internetowej, na której umieszczane są 

dokumenty dotyczące niniejszego przetargu) 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 

III. Przedmiot zamówienia (CPV: 66.51.60.00-0 Usług i ubezpieczenia od odpowiedzialno ści cywilnej, 
66.51.51.00-4 Usługi ubezpieczenia od ognia, 66.51. 54.00-7 Usługi ubezpieczenia od skutków 
żywiołów, 66.51.50.00-3 Usługi ubezpieczenia od uszk odzenia lub utraty, 66.51.41.10-0 Usługi 
ubezpiecze ń pojazdów mechanicznych, 66.51.61.00-1 Usługi ubezp ieczenia pojazdów mechanicznych 
od odpowiedzialno ści cywilnej, 66.51.21.00-3 Usługi ubezpieczenia od nast ępstw nieszcz ęśliwych 
wypadków). 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i składników majątkowych 
Gminy Miasta Radomia oraz składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Radomiu na okres 1 roku oraz 
ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie podstawowym oraz odpowiedzialności 
cywilnej z tyt. posiadanego mienia na okres 1 roku. 
Zamówienie podzielone jest na dwie części: 
 
1. Część pierwsza zamówienia :  
Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i składników majątkowych 
Gminy Miasta Radomia oraz składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Radomiu na okres 1 roku tj.: 
- od dnia 01.03.2017r. do dnia 28.02.2018r. obejmującego: 
1) odpowiedzialność cywilną ,  
2) budynki i budowle, 
3) maszyny i urządzenia, 
4) obiekty i znajdujące się na nich mienie oraz budowle, 
5) szyby, reklamy, oświetlenia, oszklenia gablot reklamowych, tablice świetlne, 
6) sprzęt komputerowy, oprogramowanie, centrale telefoniczne, zespół urządzeń systemu monitoringu, 
7) urządzenia poligraficzne, 
8) urządzenia przeciwpożarowe, 
9) samochody, 
10) środki trwałe, 
11) pozostałe środki trwałe. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Warunki ubezpieczenia - zasady ogólne 
Zakres opisany w SIWZ (dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń) jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych 
warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest 
szerszy od proponowanego w SIWZ to automatycznie zostają włączone  do ochrony ubezpieczeniowej 
Zamawiającego.  
Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie zawarcia umowy 
ubezpieczenia mają pierwszeństwo przed zapisami ogólnych warunków ubezpieczeń.  
W zakresie nie uregulowanym postanowieniami SIWZ zastosowanie mogą mieć ogólne warunki ubezpieczenia 
danego Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na 
korzyść Zamawiającego.  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści 
zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń, wyłączeń czy też wprowadzania limitów 
ponad te, które zostały określone w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczeń (w zakresie nie 
uregulowanym w SIWZ).  
W przypadku, jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie wynikającego z działania umyślnego lub 
rażącego niedbalstwa, nie przekaże Wykonawcy istotnych informacji mających wpływ na zmianę ryzyka, to fakt 
nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania pod warunkiem, 
że Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni uzupełni stosowne informacje. Wykonawca 
gwarantuje zachowanie wysokości stawek i systemu zniżek przyjętych w ofercie przetargowej dla każdego 
rodzaju ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania umowy. 
 
  
 

DZIAŁ I 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

 
ROZDZIAŁ I  
Zakres ubezpieczenia 
Ochroną ubezpieczeniową powinna być objęta odpowiedzialność cywilna Gminy Miasta Radomia za szkody 
wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z prowadzoną działalnością oraz w związku              
z posiadanym mieniem, wynikająca w szczególności z wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia           
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 446, 1579), ustawie z dnia                            
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2016r. poz. 814) i innych szczególnych przepisach 
ustawowych i wykonawczych oraz statucie Miasta Radomia. 
 
1. Odpowiedzialno ść cywilna w zwi ązku z wykonywaniem władzy publicznej: 
Ochrona ubezpieczeniowa powinna objąć wszystkie aspekty wykonywania władzy publicznej,                            
w szczególności związane z wykonywaniem zadań publicznych, m.in.: 
1) Odpowiedzialno ść cywiln ą wynikaj ącą z przepisów ustawowych, wykonawczych, statutów  

i porozumie ń, w szczególno ści, ale nie wył ącznie: 
a)  za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu przez Gminę 

Miasta Radomia władzy publicznej wykonywanej z mocy prawa lub przy wykonywaniu zadań z zakresu 
władzy publicznej zleconych na podstawie porozumienia; 

b)  za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową 
międzynarodową lub ustawą; 

c) za szkody wyrządzone przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnych                
z prawem; 

d) za szkody wyrządzone przez nie wydanie orzeczenia, decyzji lub aktu normatywnego,  gdy obowiązek ich 
wydania przewiduje przepis prawa; 

e) za szkody na osobie wyrządzone przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej,                             
gdy przemawiają za tym względy słuszności; 

f) za szkody wynikłe w trakcie realizacji zadań własnych gminy, w tym zadań określonych przez ustawy jako 
zadania obowiązkowe; 

g) za szkody wynikłe w trakcie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych 
odrębnymi ustawami, albo ich realizacji na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji, 
a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów; 

h) za szkody wynikłe w trakcie realizacji zadań z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień  
z tą jednostką samorządu terytorialnego. 

 
2) Odpowiedzialno ść cywilna z tytułu posiadanego mienia. 
Ochrona ubezpieczeniowa powinna objąć odpowiedzialność za szkody z tytułu administrowania budynkami  
i nieruchomościami, z tytułu posiadania majątku znajdującego się w zarządzie Gminy Miasta Radomia,                
a w szczególności szkody powstałe: 
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a) wskutek zalań w następstwie awarii, działania czy eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 

złącz, stolarki okiennej w budynkach stanowiących własność, współwłasność lub znajdujących się  
w administrowaniu Gminy Miasta Radomia, miasta  na prawach powiatu - Radom i Skarbu Państwa, 

 
b) w parkach, skwerach, placach zabaw, skate parkach, boiskach, torze do jazd motokrosowych oraz innych 

terenach stanowiących własność, współwłasność lub znajdujących się  w administrowaniu Gminy Miasta 
Radomia, miasta na prawach powiatu - Radom i Skarbu Państwa m.in. 

 
 
Parki  
- Park im. Tadeusza Kościuszki  
- Park Planty  
- Park Leśniczówka 
- Park Stary Ogród 
- Park im. Ruzika 
- Park Południe 
- Park Gołębiów  
- Park przy ul. Uniwersyteckiej 
- Park Obozisko 
- Park Ustronie 
- teren pod park na os. Michałów – dz. Nr nr 350/226, 350/229 
 
Skwery 
- Skwer ul. Niedziałkowskiego/Żeromskiego (przy Urzędzie Miejskim) 
- Skwer ul. Żeromskiego przy I LO. im. Mikołaja Kopernika i kościele Ojców Bernardynów 
- Plac Jagielloński wraz z terenem przy Domu Handlowym „Senior” 
- Skwer ul. Koszarowa/Wernera 
- Skwer przy ul. Malczewskiego (przy Resursie) 
- Skwer ul. Malczewskiego (Pomnik Dzieci Nienarodzonych) 
- Skwer u zbiegu ulic Poniatowskiego/Grzecznarowskiego  
- Skwery i tereny ograniczone ulicami Beliny – Prażmowskiego/Traugutta/Waryńskiego   
- Skwer u zbiegu ulic Wernera i Kraszewskiego 
- Plac Stare Miasto  
- Rynek /  Plac Kazimierza  
- Zieleńce przy ul. Kościuszki 4 i 6E 
- Skwer przy ul. Szarych Szeregów 
- Skwer przy ul. Jana Pawła  II 
- Skwer Wałowa 
- Skwer (zieleniec) u zbiegu ul. Limanowskiego i Maratońskiej oraz deptak Borki – Maratońska/Pawia   
- Skwer ul. Kujawska/Łowicka 
- Aleja prof. Leszka Kołakowskiego 
 
Skate Parki   
- ul. Trojańska (przy Renesansowej 5)  
- park Leśniczówka 
 
Boiska 
- ul. Świętokrzyska 
- ul. Goszczewicka 35 
- ul. Zwarta 9 
- ul. Sowińskiego/Bema/Jasińskiego 
- ul. Sycyńska 37 
  
Place zabaw  
- ul.1905 Roku 56a 
- ul. Pawia 36 – plac zabaw oraz boisko 
- ul. Londyńska 28  
- ul. Zdrojowa 30 – plac zabaw oraz boisko 
- ul. Odlewnicza 2 – plac zabaw oraz boisko 
- ul. Jaracza/Kościuszki/Narutowicza 
- ul. Broni – Poniatowskiego 2a/4 
- ul. Kościuszki 4a/Planty7/Dowkonta5/Broni 1a/Kościuszki 4i – plac zabaw, boisko, siłownia 
- ul. Kościuszki (Park Planty) 
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- ul. Solskiego (Park Planty) 
- Plac zabaw (Park Kościuszki) 
- ul. Wyścigowa/Lipska – plac zabaw oraz boisko 
- Park Glinice – plac zabaw oraz boisko 
- ul. Równoległa/Ludowa 
- ul. Wolanowska 75c – plac zabaw oraz boisko 
- ul. Garbarska/Planowa 
- ul. Rodziny Winczewskich 4 
- ul. Wernera (przy blokach socjalnych) – plac zabaw oraz boisko 
- ul. Polna 85 – plac zabaw oraz boisko  
- ul.25 Czerwca 
- ul. Filtrowa 9 
- ul. Kusocińskiego 2a 
- ul. Kusocińskiego 5a/7 – plac zabaw oraz boisko 
- Park Obozisko – plac zabaw oraz boisko 
- między ul.Sowińskiego3 a 11 Listopada 
- ul. Miła 19 i 19a 
- ul. Sowińskiego 9 
- ul. Sowińskiego 13 
- ul.11 Listopada 63 
- ul.Górnicza7/Chrobrego 52 – plac zabaw oraz boisko 
- Park Gołębiów  - 2 place zabaw, siłownia 
- ul. Piastowska 
- ul. Marii Gajl 24 
- ul. Marii Gajl 33 
- ul. Mroza 7/9 – plac zabaw, siłownia oraz boisko 
- Park Południe – plac zabaw, siłownia 
- ul. Kleeberga/Zakrzewska 
- Stary Ogród – place zabaw 
- Leśniczówka – place zabaw, skate - park  
- Mieszka I 15 – plac zabaw, boisko 
- park Ustronie – plac zabaw, siłownia 
- ul. Prądzyńskiego- plac zabaw, siłownia, 
- ul. Nowospacerowa/Okulickiego - siłownia 
 
Pozostałe tereny: 
- ul. Folwarczna, dz. 100/1, 101/3 – teren do jazdy samochodami terenowymi i rowerami górskimi, 
- ul. Folwarczna, część dz. 101/4 – boisko do gry speedball, 
- ul. Wapienna, dz. 4/2 – teren po byłym wyrobisku piachu, 
- ul. Zbrowskiego/Struga – dz. nr nr 79, 80, 81 – teren sportowy „Radomiak” 
- teren zalewu dz. Nr 2/1 ul. Sucha. 
 
Pozostałe nieruchomo ści: 
- ul. Stara Żelazna (działka nr ew. 56/1), zabudowana niedokończonym obiektem parowozowni z lat 1941-43, 
- ul. Wjazdowa, teren parkingu samochodowego 
- ul. Słowackiego 243 (działka nr ewid. 122/4) – były stadion piłkarski, nieruchomość całkowicie ogrodzona, na 

jej terenie znajdują się dwie metalowe bramki, 
- ul. Warneńska 16 – teren dz. Nr 130/2 o pow. 592 m2 , 
- ul. Żelazna 19A (studnie głębinowe), dz. Nr 153/2, 155/4, 162, 
- ul. Ciborowska – teren boiska piłkarskiego (dz. Nr ewid. 145/1, 146/1, 147/1 i część dz.nr 148 i 149 o łącznej 

pow. 13 880 m2, 
- ul. Armii Ludowej 1dz. nr ewid. 321/5, 160/9, 161/3, 294/1 – teren przy Zespole Szkół Spożywczych                   

i Hotelarskich, 
- ul. Wjazdowa, dz. Nr ewid. 235/2, 336/1, 207/5, 3/5 i część dz. 2/6 o łącznej pow. 9 792 m2 (dla MPK), 
- ul. Pileckiego i Plac Jagielloński, dz. Nr ewid. 72 o pow. 2018 m2 i część dz. 176 o pow.  808 m2 (miejsca 

postojowe przed Teatrem), 
- ul. Żeromskiego – część dz. 95/2 o pow. 2 m2 (tablica reklamowa Muzeum), 
- ul. Warszawska (rondo) – część dz. Nr 91/5 o pow. 30 m2 (tablica reklamowa Muzeum), 
- ul. Kozienicka dz. Nr 124/1 o pow. 3 946 m2 (Romano Waśt), 
- ul. Piłsudskiego 12 – budynek murowany Biblioteki Publicznej o pow. 731 m2, dz. Nr 27/3 o pow. 4 375 m2.   
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Stoisko Promocyjne – „Galeria Słoneczna” 
ul. Struga 1  
 
oraz wymienione w Części pierwszej zamówienia w Dziale II budynki oraz nie wymienione w wykazach tereny 
miejskie w tym chodniki, nieruchomości, nieruchomości niezabudowane i place rekreacyjno – sportowe 
utworzone na terenach stanowiących własność, współwłasność lub znajdujących się w administrowaniu Gminy 
Miasta Radomia, Skarbu Państwa, miasta na prawach powiatu - Radom. 
 
c) wskutek dewastacji, awarii i katastrof budowlanych wynikających ze zużycia technicznego budowli lub 

obsunięć gruntu. 
 
d) na drogach wewnętrznych oraz wydzielonych działkach geodezyjnych o funkcji drogowej znajdujących się na 

terenach stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Miasta Radomia i Skarb Państwa. (Nie 
wszystkie tereny o w/w przeznaczeniu zaliczane są do dróg i nie podlegają wówczas ubezpieczeniu przez 
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.) 

 
2. Odpowiedzialno ść cywilna kontraktowa  (kontraktowe rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej) Gminy 
Miasta Radomia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów. 
 
3. Odpowiedzialno ść cywilna pracodawcy Ubezpieczaj ącego/Ubezpieczonego  za szkody będące 
następstwem wypadku przy pracy – poniesione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami 
przez pracowników, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby za które ubezpieczony 
ponosi odpowiedzialność (m.in. stażystów, praktykantów i innych),  Ubezpieczającego/Ubezpieczonych, (liczba 
pracowników – 806). 
 
4. Odpowiedzialno ść cywilna deliktowa i kontraktowa  Ubezpieczaj ącego/ Ubezpieczonego   za szkody 
rzeczowe w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z rzeczy 
cudzej (OC najemcy).  
 
5. Odpowiedzialno ść cywilna za czyste straty finansowe  – uszczerbek majątkowy nie będący szkodą                  
na osobie lub szkodą rzeczową.  
 
ROZDZIAŁ II  
Sumy gwarancyjne – na jedno i wszystkie zdarzenia w  okresie ubezpieczenia 
 Suma gwarancyjna ogólnie wynosi:          2.000.000,00 PLN 
1) dla wszystkich ryzyk z ust. 1 pkt 1):         
a) ppkt a – h              1.000.000,00 PLN 
b) dla ryzyk z ust. 1 pkt 2): 
c) ppkt a - d             2.000.000,00 PLN 
2) dla ryzyk z ust. 2:            1.000.000,00 PLN 
3) dla ryzyk z ust. 3:            1.000.000,00 PLN 
4) dla ryzyk z ust. 4            1.000.000,00 PLN 
5) dla ryzyk z ust. 5               500.000,00 PLN 
 
Wymagana klauzula 
Klauzula automatycznego odtworzenia wysoko ści sumy ubezpieczenia po szkodzie. 
Ustala się że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie 
odtworzona w przypadku wyczerpania. Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia w uzgodnionym terminie 
dodatkowej składki wyliczonej, z uwzględnieniem pro rata temporis, według przyjętej pierwotnie stawki 
ubezpieczeniowej od sumy, o którą uległ obniżeniu limit  odpowiedzialności w rezultacie wystąpienia szkody. 
Wysokość dodatkowej składki nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia.   
 
ROZDZIAŁ III  
Postanowienia wspólne 
1. W zakresie ubezpieczenia należy uwzględnić:  
1) zwrot kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego w celu zapobieżenia 

szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; 
2) pokrycie uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu 

z Ubezpieczycielem przez  ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn  
i rozmiaru szkody; 

3) pokrycie kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, tj.: 
a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze 

prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem,  
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b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma 
związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania 
obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, 

c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz  kosztów opłat 
administracyjnych, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów. 

2. Franszyza redukcyjna, franszyza integralna, udział własny w szkodzie: zniesione.  
3. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone jednemu Ubezpieczonemu przez innego 

Ubezpieczonego. 
4. Okres ubezpieczenia: od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. 
5. Zakres terytorialny: Polska, z zastrzeżeniem służbowych podróży zagranicznych, dla których zakres 

terytorialny ograniczony zostaje do Europy. 
 

DZIAŁ II 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

ROZDZIAŁ I 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia oraz postanowienia  ogólne. 
1. Przedmiot ubezpieczenia. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) Zamawiającego   
w okresie ubezpieczenia (także mienie, w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy 
ubezpieczenia) oraz inne mienie według siwz. 
 
2.Zakres ubezpieczenia .  
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody polegające na fizycznej utracie, ubytku, uszkodzeniu lub 
zniszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane wskutek następujących zdarzeń: 
1) pożar, w tym m.in. działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska                       

i rozszerzył się o własnej sile; 
2) uderzenie pioruna - bezpośrednie odprowadzenie ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez 

przedmiot ubezpieczenia; 
3) wybuch, w tym m.in. gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, 

pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja), implozja polegająca na 
uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego przez ciśnienie zewnętrzne; 

4) upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego w nim ładunku, awaryjny zrzut paliwa; 
5) zalanie - niezamierzone i niekontrolowane wydobywanie się wody, pary lub innych cieczy z urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń 
technologicznych powstałe m.in. wskutek awarii instalacji lub działania niskich temperatur, samoistnego 
rozszczelnienia się zbiorników, cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, nieumyślnego pozostawienia 
otwartych zaworów, samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż pożar, 
nieumyślnego działania osób trzecich; przez zalanie rozumie się także uszkodzenie przedmiotu 
ubezpieczenia wodą powstałą w wyniku szybko topniejących mas śniegu na skutek gwałtownej zmiany 
temperatury; ochrona obejmuje także zalanie powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania 
wody. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający zobowiązany jest utrzymywać we własnym 
zakresie i na własny koszt będące przedmiotem ubezpieczenia zajmowane i wykorzystywane 
pomieszczenia, budynki, budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz ich zabezpieczenia w dobrym 
stanie technicznym, a także podejmować stosowane działania zapobiegawcze oraz wszelkie uzasadnione 
środki ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka szkody. 

6) deszcz nawalny - opady deszczu o współczynniku co najmniej 4, co powinno zostać potwierdzone 
ustaleniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania takiego 
potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód świadczący wyraźnie o działaniu deszczu 
nawalnego; 

7) dym rozumiany m.in. jako nagłe, niszczące oddziaływanie dymu powstałego w procesie spalania; 
8) grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 
9) huk ponaddźwiękowy - działanie fali uderzeniowej wywołanej przez samolot podczas przekraczania 

prędkości dźwięku; 
10) huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/s; 
11) trąba powietrzna; 
12) osuwanie się ziemi - niespowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach; 
13) powódź - zalanie terenów oraz mienia w następstwie podniesienia się poziomu wód gruntowych, obfitych 

opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych 
będące następstwem wymienionych zjawisk; 

14) sadza - czarny proszek złożony z kryształków grafitu powstały wskutek niepełnego spalania lub termicznego 
rozkładu związków węgla (gazu ziemnego lub węglowodorów), który nagle wydobył się z palenisk, instalacji 
oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych, bądź jest produktem pożaru powstałego w przedmiocie 
ubezpieczenia; 
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15) śnieg - oznacza działanie ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie albo powodujące przewrócenie 
lub zawalenie mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie, a także nagłe zalanie ubezpieczonego mienia 
topniejącą masą śniegu lub lodu. 

     W czasie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający zobowiązany jest utrzymywać we własnym zakresie             
i na własny koszt będące przedmiotem ubezpieczenia zajmowane i wykorzystywane pomieszczenia, 
budynki, budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz ich zabezpieczenia w dobrym stanie 
technicznym, a także podejmować stosowane działania zapobiegawcze oraz wszelkie uzasadnione środki 
ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka szkody; 

16) uderzenie pojazdu lądowego - uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowane 
bezpośrednim uderzeniem pojazdu mechanicznego nie należącego do lub nie eksploatowanego przez 
Zamawiającego; 

17) zapadanie się ziemi - obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni  
  w głębi Ziemi; 

18) upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie - przewrócenie się rosnących drzew, anten, żurawi 
budowlanych, budynków, budowli lub ich części na przedmiot ubezpieczenia; 

19) trzęsienie ziemi - wstrząs skorupy ziemskiej wywołany przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi,   
wybuchami wulkanów, zapadaniem się stropów podziemnych jaskiń krasowych; 

20) akcja gaśnicza lub ratownicza prowadzona w związku z zaistnieniem zdarzeń objętych zakresem 
ubezpieczenia; 

21)  wyburzenie lub odgruzowanie prowadzone w związku z wystąpieniem zdarzeń wymienionych w zakresie      
       ubezpieczenia; 
22) dewastacja/wandalizm (z włączeniem ryzyka graffiti, ryzyka stłuczenia oraz rozbicia przedmiotu 

ubezpieczenia) - rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie 
(dewastacja/wandalizm związana z kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem oraz dewastacja/wandalizm nie 
związana z kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem); 

23) nieumyślne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez człowieka, w tym także  
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nieostrożnością, zaniedbaniem, błędną obsługą (z 
włączeniem ryzyka stłuczenia oraz rozbicia przedmiotu ubezpieczenia);  

24) przepięcia, za które uważa się powstałe z jakiejkolwiek przyczyny krótkotrwałe wzrosty napięcia, 
przekraczające maksymalne dopuszczalne napięcie robocze w sieci i/lub instalacji zasilającej, 
teleinformatycznej lub instalacji antenowej, powodujące uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu 
ubezpieczenia. 

25) katastrofa budowlana – gwałtowne, niezamierzone zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części             
w rozumieniu prawa budowlanego; 

26) skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych. 
 
W ramach ubezpieczenia pokryte są w szczególności: 

1) szkody polegające na: 
a) skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi 

umową ubezpieczenia; 
b) zniszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub 

odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, za które Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność, w granicach sumy ubezpieczenia mienia zagrożonego szkodą; 

2) udokumentowane poniesione koszty: 
a) Ubezpieczyciel zwraca koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku 

bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem ubezpieczonego zdarzenia; 
b) związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mającego na celu niedopuszczenie 

do powstania lub zwiększenia szkody; 
c) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do 

użytku; 
d) odtworzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności, która uległa uszkodzeniu, 

zniszczeniu lub utraceniu w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia.  
3) szkody powstałe wskutek pośrednich skutków wyładowań atmosferycznych, tzw. przepięć; 
4) szkody wywołane tzw. przepięciami niezwiązanymi z wyładowaniami atmosferycznymi;  
5) szkody powstałe w wyniku zalania wskutek przedostania się wód gruntowych; 
6) szkody powstałe w wyniku aktów dewastacji i wandalizmu rozumiane jako rozmyślne zniszczenie lub 

uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym w elementach zewnętrznych 
i wewnętrznych budynków, budowli, placy zabaw, elementy małej architektury, we wszystkich 
lokalizacjach (obiektach) działalności Gminy Miasta Radomia; 

7) szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac budowlano-montażowych; 
8) szkody elektryczne w urządzeniach elektrycznych, 
9) koszty poszukiwania wycieku wody z instalacji wodno-kanalizacyjnych; 

10) szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej; 
11) szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku aktów terroryzmu; 
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12) szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń; 
 

Limity odpowiedzialno ści na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie lokalizacje: 
Dla pkt 1 – 20 % warto ści szkody . 
Dla pkt 2a i 2b – do wysoko ści sumy ubezpieczenia  
Dla pkt 2c – 20 % warto ści szkody ponad sum ę ubezpieczenia  
Dla pkt 2d –     100.000,00 PLN  
Dla pkt. 3 –      200.000,00 PLN 
Dla pkt. 4 –      100.000,00 PLN  
Dla pkt. 5 –      100.000,00 PLN 
Dla pkt. 6 –      200.000,00 PLN  
Dla pkt. 7 –      100.000,00 PLN  
Dla pkt. 8 –        50.000,00 PLN  
Dla pkt. 9 –      100.000,00 PLN  
Dla pkt. 10 – 2.000.000,00 PLN  
Dla pkt. 11 – 1.000.000,00 PLN  
Dla pkt. 12 –       50.000,00 PLN  
 
Wymagane klauzule: 
 
1. Klauzula miejsca ubezpieczenia, przez którą należy rozumieć wszystkie lokalizacje czasowe lub stałe objęte 

ubezpieczeniem a niezgłoszone w trakcie zawarcia umowy ubezpieczenia, spełniające wymogi dotyczące 
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

2. Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie. 
Ustala się że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie 
odtworzona w przypadku wyczerpania. Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia w uzgodnionym 
terminie dodatkowej składki wyliczonej, z uwzględnieniem pro rata temporis, według przyjętej pierwotnie 
stawki ubezpieczeniowej od sumy, o którą uległ obniżeniu limit  odpowiedzialności w rezultacie wystąpienia 
szkody. Wysokość dodatkowej składki nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia.  

3. Klauzula rzeczoznawców – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że:  

Ubezpieczyciel pokrywa do przyjętego limitu poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego                 
w celu ustalenia zakresu i wielkości szkody konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz 
rzeczoznawców. 
4. Klauzula - wartości księgowej brutto. 
W przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia środków trwałych                             
w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane 
wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia 
ubezpieczanego mienia, a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości księgowej 
brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie tylko  
w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczonego  
z uwzględnieniem postanowień klauzuli ograniczenia zasady proporcji Sumy ubezpieczenia zawierają 
podatek VAT – wypłata odszkodowania również z VAT. 
5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji (wg formuły  sumy ubezpieczenia) 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada 
stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, 
przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, 
w dniu szkody nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. 
6. Klauzula ograniczenia zasady proporcji (wg formuły  szkody)  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada 
stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20% 
sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 
 

Limity odpowiedzialno ści na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie lokalizacje: 
Dla pkt. 3 – 100.000,00 PLN 
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1. Budynki i budowle - okres ubezpieczenia od 01.03 .2017r. do 28.02.2018r. 
Tabela Nr 1 
Lp. Rodzaj i lokalizacja Warto ść ksi ęgowa 

brutto w PLN 
Rodzaj dozoru Rodzaj zabezp. 

p.po ż  

1.  
Budynek murowany  
ul. Żeromskiego 53 

 
 

9 691 125,27 

 
dozorowany 
całodobowo 

gaśnice, hydranty, 
czujki 
przeciwpożarowe   

2. Budynek murowany  
Sali Koncertowej –  
ul. Żeromskiego 53 

 
 

1 277 482,00 

 
dozorowany 
całodobowo 

gaśnice, hydranty, 
czujki 
przeciwpożarowe   

3.  
Budynek murowany 
ul. Kilińskiego 30 

 
 

8 542 425,66  

 
dozorowany 
całodobowo 

gaśnice, hydranty, 
czujki 
przeciwpożarowe   

4.  
Budynek murowany IIIp. 
ul. Moniuszki 9 

 
 

468 780,31 

dozorowany 
całodobowo 

gaśnice, hydranty, 
czujki 
przeciwpożarowe   

5.  
Budynek murowany Iip. 
ul. Moniuszki 9 

 
 

773 354,50 

dozorowany 
całodobowo 

gaśnice, hydranty, 
czujki 
przeciwpożarowe   

6. Budynek murowany  
ul. Moniuszki 9  

 
 

44 449,46 

dozorowany 
całodobowo 

gaśnice, hydranty,  
 

7. Skład opału  
19 548,24 

dozorowany 
całodobowo 

gaśnice, hydranty, 

  
Razem: 

  
20 817 165,44    

   
 

 
 
 
2.Budynki i budowle – okres ubezpieczenia od 01.03. 2017r. do 28.02.2018r.  
Tabela Nr 2 
Lp. Rodzaj i lokalizacja Suma 

ubezpieczenia           
w PLN 

Rodz. zabezp. 
p.po ż 

Rodz. dozoru 

1. Budynek murowany 
2 kondygnacyjny 
ul. Sandomierska 20 
pow. użytk. 625 m2, kubatura 
4108,27 m3, dz. 306, 311 o 
pow.  5 493m2 

 
1 000 000,00 

(wartość 
rzeczywista) 

 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
użytkowany 

2. Budynek „Rogatka 
warszawska” 
murowany  
1 kondygnacyjny 
ul. Kelles –Krauza  
(róg ul. Malczewskiego), pow.  
81 m2, dz. nr 26/1  

 
 
 
 

100 000,00 
(wartość 

rzeczywista)  

 
 
 
 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
 
 
 
użytkowany 

3. Budynek murowany 
1 kondygnacyjny 
ul. Malczewskiego 20B,  o 
pow. użytk. 398 m2, dz. nr 
16/5 o pow. 1669 m2 

 
 

500 000,00 
(wartość 

rzeczywista) 

 
 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
 
użytkowany 
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4. Budynek murowano – 
drewniany „Domont” 
2 kondygnacyjny 
ul. Warzywna 3/9, o pow. 
użytk. 457,85 m2, dz. nr 71, 
72, 73/1 o pow. 1239 m2 

 
 

 
700 000,00 

 
 
 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
 
 
użytkowany 

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

 
3 000 000,00 

(wartość 
rzeczywista) 

 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
użytkowany 

6. Budynek  
typu „Ciechanów” 
Murowano – drewniany  
1 kondygnacyjny 
ul. Królowej Jadwigi 12, o 
pow. użtk. 841,10 m2 i pow. 
gosp. 26,10 m2, dz. nr 350/8, 
109/9 

 
 
 

 
1 500 000,00 

(wartość 
rzeczywista) 

 
 
 
 
 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
 
 
 
 
użytkowany 

7. Budynek murowany 
magazynowy 
1 kondygnacyjny 
ul. Wośnicka 123c, nr 11/6,    

 
100 000,00 

(wartość 
rzeczywista) 

 
 
podst. zabezp.  
ppoż  

 
 
zabezpieczony, 
nieużytkowany 

8. Budynek murowany -  
żelbetowy 
1 kondygnacyjny, byłej 
pompowni wody  
ul. Kąkolowa/Stepowa, dz. nr 
115/3 o pow. 13454 m2 

 
 

 
100 000,00 

(wartość 
rzeczywista) 

 
 
 
podst. zabezp.  
ppoż  

 
 
 
zabezpieczony, 
nieużytkowany 

9. Budynki murowane 
przemysłowe bez urządzeń 
po browarze 
1, 2 i 3 kondygnacyjne 
dawnego browaru 
ul. Limanowskiego 29, dz. nr 
1/9, 1/10 o pow. 18561m2 

 
 
 
 
 

1 500 000,00 

 
 
podst. zabezp.  
ppoż  

 
 
zabezpieczony, 
nieużytkowany, 
dozorowany 
  

10. Budynek murowany 
przemysłowy 1 
kondygnacyjny, hala byłych 
warsztatów szkolnych 
ul. Grzecznarowskiego 2, dz. 
nr 327/4, 327/13 o pow. 
7107m2 

 
 
 

 
200 000,00 

(wartość 
rzeczywista) 

 
 
 
 
podst. zabezp.  
ppoż  

 
 
nieużytkowany na 
terenie 
zamkniętym 
dozorowanym 

11. Budynek murowany  
1 kondygnacyjny  
ze studnią głębinową 
ul. Przytycka, pow. zab. 
54m2, pow użytk. 40m2, 

 
 

30 000,00 
(wartość 

rzeczywista) 

 
 
podst. zabezp.  
ppoż  

 
 

użytkowany 

12. Budynek murowany  
1 kondygnacyjny  
ul. Wośnicka 123c 
stajnia 

600 000,00 
(wartość 

rzeczywista) 

 
podst. zabezp.  
ppoż  

 
użytkowany 

13. Budynek murowany  
1 kondygnacyjny  
ul. Wośnicka 123c 
stajnia i chlewnia 

 
400 000,00 

(wartość 
rzeczywista) 

 
podst. zabezp.  
ppoż  

 
użytkowany 
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14. 

ul. Wośnicka – dz. 131/6 – 2 
budynki murowane 

 
15 848,00 

  
nieużytkowany 

15. ul. Wośnicka – dz. nr 10/4 – 
boksy garażowe 

 
17 750,00 

  
nieużytkowany 

16. ul. Wośnicka – dz. nr 131/5 
stodoła drewniano - 
murowana 

 
 

18 591,00 

  
 

nieużytkowany 
17.  Budynek murowany 

dwukondygnacyjny 
ul. 25-go Czerwca 68, dz. nr 
25/19 o pow. 1546m2 

 
1 000 000,00 

(wartość 
rzeczywista) 

 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
użytkowany 

18. Budynek zabytkowy 
murowany 
dwukondygnacyjny 
ul. Żeromskiego 56, o pow. 
746m2, cz. Dz. nr 24/1 o pow. 
670m2 i dz. nr 98/3 o pow. 
26m2 

 
 

 
 

500 000,00 
(wartość 

rzeczywista) 

 
 
 
 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
 
 
 

użytkowany 

19. Budynek gospodarczy  
murowany parterowy  
ul. Zagłoby 3, 62m2, dz. nr 
79/2, opow. 1791m2 

 
120 000,00 

(wartość 
rzeczywista) 

 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
użytkowany 

20. Budynek murowany 
trzykondygnacyjny  
ul. Kilińskiego 20, o pow. 
użytk. 1529m2, 
17/2, 17/3 o pow. 2561m2  

 
3 814 800,00 
wartoość wg 

wyceny 

 
 
podst. zabezp.  
ppoż 

nieużytkowany 
dozorowany  

 
21. 

 

 
Budynek  murowany, 
dwukondygnacyjny  
ul.Grenadierów 18, o pow. 
użytk. 620m2,, dz. 290/13 o 
pow. 4208m2 

 
1 500 000,00 

(wartość 
rzeczywista) 

 
 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
 

użytkowany 

22. Budynek murowany portierni  
ul. Wjazdowa, dz. nr 2/6, 84, 
85/6 i 208/8 o pow. 4000m2 

10 000,00 
(wartość 

rzeczywista) 

podst. zabezp.  
ppoż 
 

 
użytkowany 

 

23. Budynek murowany szaletu 
miejskiego Park Kościuszki, o 
pow. użytk. 54,65m2 

429 274,27 
wartość początkowa 

podst. zabezp.  
ppoż 
 

 
użytkowany 

24. Budynek murowany altany w 
Parku Kościuszki 

 
25 000,00 

 użytkowany 
 

25. Budynek murowany 
dwukondygnacyjny  
ul. Sobótki 5, o pow. uż. 
1130m2, dz. nr 137/36 o pow. 
4387m2 

 
1 800 000,00 

(wartość 
rzeczywista) 

 
podst. zabezp.  
ppoż 
 

 
użytkowany 

26. Lokal mieszkalny w bud. 
wielorodz. ul. Wośnicka 28a,            
o pow. 61,15m2 

 200 000,00 
(wartość 

rzeczywista) 

podst. zabezp.  
ppoż 

 
użytkowany 

27. Lokal mieszkalny nr 3 i 4,             
o pow. 144,27m2w bud. 
wielorodz. ul.Rwańska 10 

 
438 628,00 

Wartość księgowa 

 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
 

użytkowany 
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28.  Fontanny –  
ul. Żeromskiego 35 
plac z fontannami 
ul. Focha fontanny 
oświetlenie ul. Focha 
przyłącze energetyczne 

 
 
 

 
3 307 395,36  

  
  

29.  Makieta Zamku Radomskiego 
ul. Grodzka 8 

 
42 698,80  

  

30. Rzeżba prof. L.eszka 
Kołakowskiego  
Pl. Konstytucji 3 Maja 

 
 

104 372,05 

  

31. RKŚTiG „Łaźnia” 
ul. Trauguta 31/33, o pow. 
620,26m2 

1 550 000,00 
(wartość  

rzeczywista) 

podst. zabezp.  
ppoż 

użytkowany 

32. Środowiskowy Dom 
Społeczny  
ul. Juliusza 18, 
bud.mieszkalny o pow. 
210,56m2, dz. nr 38 o pow. 
504m2 

500 000,00 
(wartość  

rzeczywista) 

podst. zabezp.  
ppoż 

 
użytkowany 

33. Dom Kultury – budynek 
murowany 3 kondygnacyjny 
podpiwniczony 
ul. Słowackiego 17, o pow. 
2060m2,, dz. nr 19/1 o pow. 
2140m2 

4 000 000,00 
(wartość 

rzeczywista) 

 
 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
 

użytkowany 

34. Budynek szkoły 2-
kondygnacyjny 
ul. Piwnika 3, o pow. uż. 
1404,49m2, dz. nr 209/1, 
209/2, 209/3 o pow. 4556m2 

 
2 800 000,00 

(wartość 
rzeczywista) 

 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
użytkowany 

35. Miejska Biblioteka Publiczna, 
Filia Nr 16 
ul.Barycka 2, o pow. uż. 
150,57m2, dz. nr 90/7, 59/12 

 
375 000,00 

(wartość 
rzeczywista) 

 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
użytkowany 

36. Budynek murowany parterowy 
oraz budynek gospodarczy  
ul. J. S. Bacha 11, o pow. zab. 
110m2 i 48m2, dz. nr 201 o 
pow. 558m2 

330 000,00 
(wartość 

rzeczywista) 

 
 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
 

użytkowany 

37. Siedziba MOPS 
ul. Limanowskiego 134, dz. nr 
2/33 o pow. 3570m2, dz. nr 
2/34 o pow. 3525m2 

4 000 000,00 
(wartość 

rzeczywista) 

 
 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
 

użytkowany 

38. Budynek murowany 2-
kondygnacyjny-RESURSA 
ul.Malczewskiego 16, pow. 
zab. 1787m2, dz. nr 11/1 o 
pow. 2577m2, 132/2 o pow. 
87m2, 

 
4 250 000,00 

(wartość 
rzeczywista)  

 
 
 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
 
 

użytkowany 

39. Budynek murowany 3-
kondygnacyjny (placówka 
rodzinna nr 12)  
ul.Góralska 8 

500 000,00 
(wartość 

rzeczywista) 

 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
 

użytkowany 
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40. Dom Kultury Borki 
ul. Sucha 2, o pow. 582,70m2,  

1 100 000,00 
(wartość 

rzeczywista) 

podst. zabezp.  
ppoż 
 

użytkowany 

41. Budynek zabytkowy Ratusza 
Rynek 1, dwukondygnacyjny, 
częściowo parterowy                          
z dwoma murowanymi 
budynkami oficyn 
Rynek 1, dz. nr 31 o pow. 
2190m2, o pow. uż. 
1231,72m2, i  2 bud. oficyn o 
pow. uz. 482,90m2 

 
 

 
912 000,00 

  
(operat 

szacunkowy)  

 
 
 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
 
 

nieużytkowany 

42. Budynek murowany, 
wolnostojący, 
dwukondygnacyjny z 1938                  
ul. Wierzbicka 55, o pow. uż. 
1174m2 i kub. 600m3, dz. nr 
225 obr. VII ark. 103 rok bud.  

 
 

750 000,00  

 
 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
 
 

użytkowany  

 
 

43. 

 
 
Budynek murowany                  
ul. Kolberga 19, pow. uż. 
2445m2,  

 
 

1 500 000,00 

 
 
podst. zabezp.  
ppoż 

 
 

nieużytkowany 
dozór fizyczny 

44. Wieża ciśnień, konstrukcja 
żelbetowa, ul. Żelazna 19, 
działka nr 67/2 o pow. 1061m2 

700 000,00   

 Razem: 46 341 357,48                   

 
3.Budynki i budowle – okres ubezpieczenia od 01.03. 2017r. do 28.02.2018r. 
Tabela Nr 3. 
Lp. Rodzaj i lokalizacja Suma ubezpiec zenia             

w PLN 
Rodzaj dozoru Rodz. 

zabezp. 
p.po ż  

1. Budynek socjalny 
ul. Stalowa 3 

 
126 772,00 

nieużytkowany, 
zabezpieczony  

podst. 
zabezp.  
ppoż 

2. Budynek magazynowo-
produkcyjny 
ul. Limanowskiego 134 

 
 

587 138,00 

użytkowany  podst. 
zabezp.  
ppoż 

3. Budynek biurowy, budynek hali 
prod., niemieszkalny 
ul. Odlewnicza 

 
62 400,00 

uzytkowany podst. 
zabezp.  
ppoż 

  
Razem: 

  
776 310,00    

 

  
4.Lokale – okres ubezpieczenia od 01.03.2017r. do 2 8.02.2018r. 
Tabela Nr 4. 
Lp. Rodzaj i lokalizacja Suma  

Ubezpieczenia w 
PLN 

 Rodzaj dozoru Rodz. 
zabezp. 
p.po ż 

1. Lokal mieszkalny 
ul. Miła 17A m 20 

 
113 268,00 

użytkowany  

2. Chopina 6 i 8    
75 651,00 

użytkowany    podst. 
zabezp.  ppoż  
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3. Stoisko Promocyjne 
ul.Struga1  

 
17 919,15 

użytkowane podst. 
zabezp.  ppoż 

 Razem:  206 838,25    

 
 
 
5.Maszyny i urz ądzenia na okres ubezpieczenia od 1.03.2017r.  do 28 .02.2018r. 
Tabela Nr 5. 
Lp. Rodzaj i lokalizacja Suma ubezpieczenia w 

PLN 
Warto ść   

1. Agregat filtracyjny 4 196,94 księgowa brutto   

2. Agregat filtracyjny 3 765,27 księgowa brutto   

3. Dźwig osobowy  
ul. Żeromskiego 53 

 
131 388,84 

 
księgowa brutto   

4. Szyb windy  
ul. Żeromskiego 53 

 
244 414,97 

 
księgowa brutto   

5. Dźwigi osobowe  
ul. Kilińskiego 30 

 
599 013,74 

 
księgowa brutto   

 
6. 

Winda dla osób niepełnospr. 
ul. Moniuszki 9 

 
224 124,44 

 
księgowa brutto   

7. Platforma pionowa dla osób 
niepełnosprawnych  
ul. Żeromskiego 53 

 
 

108 308,92 

 
 
księgowa brutto   

8. Brama elektroniczna 6 222,20 księgowa brutto  

9. Przyłącze energetyczne 67 158,76  księgowa brutto   

10. Pozostałe wyposażenie (PŚT) 3 001 341,50 księgowa brutto 

11. Pozostałe wyposażenie (ŚT) 894 119,68 księgowa brutto 

12. Urządzenia przeciwpożarowe 28 901,80  księgowa brutto 

  
Razem: 

  
5 312 957,06         

  

 
ROZDZIAŁ II 
Postanowienia wspólne 
1. System ubezpieczenia: sumy stałe. 
2. Franszyza redukcyjna, franszyza integralna, udział własny w szkodzie: zniesione . 
3. Okres ubezpieczenia od 01.03.2017r. do 28.02.2018r. 
 
 

DZIAŁ III 
UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIE ŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU  I DEWASTACJI 

 
ROZDZIAŁ I 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie lub ubytku wartości ubezpieczonego mienia 
spowodowane wskutek następujących zdarzeń: 
1) Kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana) rozumiana jako: 
a) zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu, schowka lub gabloty po 

usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczeń kluczem 
podrobionym lub innym narzędziem albo kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem lub 
w wyniku rabunku; 
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b) zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli pozostawił 
ślady, które mogą być użyte jako dowód ukrycia; 

c) kradzież zwykła (bez włamania) – braki inwentarzowe stwierdzone podczas inwentaryzacji,                              
pod warunkiem zgłoszenia zdarzenia na Policji. Limit odpowiedzialności – 5 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia; 

2) Rabunek (dokonany lub usiłowany) - rozumiany jako zabór ubezpieczonego mienia: 
a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec Zamawiającego, osób u niego zatrudnionych lub innych osób 

ochraniających/dozorujących ubezpieczone mienie bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z 
doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności; 

b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby doprowadził do lokalu, gabloty lub 
schowka, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, osobę posiadającą klucze i zmusił ją do otworzenia 
albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi. 

3) Dewastacja tzw. czysta nie związana z ryzykiem kradzieży rozumiana jako rozmyślne zniszczenie 
przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie ( z podlimitem na ryzyko graffiti – 5 000,00 zł). W tym 
dewastacja w odniesieniu do mienia, które ze względu na specyfikę znajduje się  na zewnątrz ( z podlimitem 
na ryzyko graffiti/szkody estetyczne – 5 000,00 zł) – Limit 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia. 

4) Dewastacja mienia związana z ryzykiem kradzieży oraz kradzież lub rabunek elementów   w odniesieniu do 
mienia, które ze względu na specyfikę znajduje się na zewnątrz oraz stanowiących zabezpieczenie. – Limit 
100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

  
 
Tabela Nr 4 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

w PLN 
1. Obiekty i znajdujące się na nich 

mienie oraz budowle. (dobra kultury: 
obrazy) 
Na wszystkie lokalizacje.  

 
 
 

123 651,90  

2. Pozostałe  100 000,00 

  
Razem 

 
223 651,90 

 
ROZDZIAŁ II 
Postanowienia wspólne 
1. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 
2. Franszyza redukcyjna, franszyza integralna, udział własny w szkodzie: zniesione . 
3. Okres ubezpieczenia: od 01.03.2017r. do 28.02.2018r. 
 

DZIAŁ IV 
UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZEN IA 

 
ROZDZIAŁ I  
Przedmiot i zakres ubezpieczenia  
Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku potłuczenia, pęknięcia lub innego uszkodzenia szyb, reklam 
oświetlenia, oszklenia gablot reklamowych, tablic świetlnych. 
 
Tabela Nr 5 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

w PLN 
1. Szyby, reklamy, oświetlenia, oszklenia 

gablot reklamowych, tablice świetlne 
 

 
30.000,00 

 
ROZDZIAŁ II 
Postanowienia wspólne. 
1. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 
2.  Franszyza redukcyjna, franszyza integralna, udział własny w szkodzie: zniesione . 
3. Okres ubezpieczenia: od 01.03.2017r. do 28.02.2018r. 
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DZIAŁ V 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
 

ROZDZIAŁ I 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
1. Przedmiot ubezpieczenia. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest m.in. sprzęt elektroniczny (stacjonarny i przenośny), będący w posiadaniu 
(samoistnym lub zależnym) Zamawiającego.  
Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli 
ubezpieczającego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty sprzętu elektronicznego objętego ochroną (szkody 
rzeczowe) – z roszczeniem o szkody spowodowane kradzieżą zwykłą. 
 
 
Tabela Nr 6 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w 

PLN 
  
 

1. Sprzęt komputerowy stacjonarny  
3 150 000,00  

wartość odtworzeniowa 

2. Sprzęt komputerowy przenośny  
350 000,00 

wartość odtworzeniowa 

3. Sieci światłowodowe 150 000,00  

4. Sprzęt komputerowy stacjonarny 
(PWPW i MSW) 

 
379 079,24 

wartość odtworzeniowa 

 
5. 

Urządzenia telekomunikacyjne – 
centrale telefoniczne, faxy, telefony 
stacjonarne i komórkowe 

 
300 000,00  

wartość odtworzeniowa 

6.  Urządzenia multimedialne (projektory) 47 000,00 Wartość odtworzeniowa 

7. Zespół urządzeń systemu monitoringu  
 1 781 649,48  

 
wartość bieżąca 

8. Radiowe urządzenia sterowania 
syrenami RSS-3001 

 
87 863,00 

wartość księgowa brutto 

 
9. 

 
Urządzenia poligraficzne 

 
150 000,00 

wartość odtworzeniowa 

 Razem: 6 395 591,72 
      

 

 
Wymagane klauzule:   
1. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym – odszkodowanie jest wypłacane w wartości odtworzenia 
(maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia 
ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy dostępny na rynku, nie gorszy parametrami jakości i wydajności 
do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat 
celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 
 
2. Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym – w przypadku sprzętu elektronicznego, którego 
przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego działania urzędu (np. centrala 
telefoniczna, serwer, itp.) Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić 
natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia  
i rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół 
(faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w przypadku 
awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego 
funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji 
szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu 
szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody . 
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3. Klauzula miejsca ubezpieczenia, przez którą należy rozumieć wszystkie lokalizacje czasowe lub stałe 
a niezgłoszone w trakcie zawarcia umowy ubezpieczenia, spełniające wymogi dotyczące zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 
 
ROZDZIAŁ II 
Postanowienia wspólne 
1. System ubezpieczenia: sumy stałe. 
2. Franszyza redukcyjna, franszyza integralna, udział własny w szkodzie: zniesione . 
3. Okres ubezpieczenia od 1.03.2017r. do 28.02.2018r. 
 
 

DZIAŁ VI 
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW 

ROZDZIAŁ I 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
1. Obowi ązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialno ści Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych                   
za szkody powstałe w zwi ązku z ruchem tych pojazdów. 
1) Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wg załącznika - Wykaz pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego                   

w Radomiu. 
2) Zakres ubezpieczenia zgodny z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U.           
z 2003r., nr 124, z 2013r. poz. 392, z 2014r. poz. 827.), szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów             
na terytorium RP oraz na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytorium państw, których 
biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. W takiej sytuacji ubezpieczenie OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia zakres ochrony ubezpieczeniowej wymagany przez prawo 
państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, lub określony w ustawie, w zależności od tego, który  z 
tych zakresów jest szerszy. 

3) Ochroną ubezpieczeniową objęte jest również ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym,  co zostanie            
w razie potrzeby potwierdzone certyfikatem Zielonej Karty na wniosek Zamawiającego. 

4) Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana na okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. od dnia 
rozpoczęcia ochrony. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu 
dotychczasowego ubezpieczenia,  

5) Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane  w proporcji            
do ilości niewykorzystanych dni ( z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w art. 41 Ustawy z dnia 22 
maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych(…)),  

6) Suma gwarancyjna: 
a) w przypadku szkód na osobie – ustawowa, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym z dnia zdarzenia; 
b) w przypadku szkód w mieniu – ustawowa, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym z dnia zdarzenia; 
7) Okres ubezpieczenia w/g - Wykazu pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
 
2.  Ubezpieczenie dobrowolne AUTO – CASCO + KR 
1) Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w pojazdach bądź ich wyposażeniu, tzn. sprzęcie                      

i urządzeniach służących do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, sprzęcie 
systemu łączności wewnętrznej, a także urządzeniach służących bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu 
pojazdu przed kradzieżą oraz w logo na karoserii pojazdu, polegające w szczególności na: 

a) uszkodzeniu pojazdu i jego wyposażenia w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania siły 
mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami – 
pochodzącymi z zewnątrz pojazdu; działania osób trzecich,  w tym również włamania; 

b) uszkodzeniu lub utracie pojazdu i jego wyposażenia wskutek takich zdarzeń losowych jak: powódź, 
zatopienie, uderzenie pioruna, pożar, wybuch, opad atmosferyczny, huragan, osuwanie lub zapadanie ziemi, 
nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu; 

c) uszkodzeniu wnętrza pojazdu i jego wyposażenia przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą 
udzielenia pomocy medycznej; 

d) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia; 
e) uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego 
części lub wyposażenia. 
2) Suma ubezpieczenia: wartość rynkowa pojazdów wraz z wyposażeniem z podatkiem VAT. 
3) Ochrona ubezpieczenia AUTO CASCO rozszerzona o ryzyko dodatkowe ubezpieczenia kosztów wynajmu 

pojazdu zastępczego w razie powstania szkody z zakresu ochrony AC ubezpieczonego pojazdu w okresie 
10 dni jego naprawy – w odniesieniu do samochodów osobowych. 

4) Wypłata odszkodowania ze zniesieniem udziału własnego w szkodach i wykupieniem amortyzacji części. 
5) Franszyza redukcyjna, franszyza integralna, udział własny w szkodzie: zniesione.  
6) Zakres terytorialny: RP i Europa w/g załącznika - Wykaz pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego                    

w Radomiu. 
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7) Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane  w proporcji do 
okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile w okresie 
ubezpieczenia danego pojazdu nie zaistniało zdarzenie, w związku, z którym wypłacono odszkodowanie.  
Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty 
manipulacyjne. 

8) Okres ubezpieczenia: w/g załącznika - Wykaz pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego  w Radomiu. 
 
Wymagane klauzule 
 
1. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpie czenia: 
Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia, że suma ubezpieczenia pojazdów w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie 
odtworzona w przypadku szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia w uzgodnionym terminie 
dodatkowej składki wyliczonej, z uwzględnieniem pro rata temporis, według przyjętej pierwotnie stawki 
ubezpieczeniowej od sumy, o którą uległ obniżeniu limit  odpowiedzialności w rezultacie wystąpienia szkody. 
Wysokość dodatkowej składki nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia. 
 
2.Ubezpieczenie Nast ępstw Nieszcz ęśliwych wypadków kierowcy i pasa żerów. 
1) Zakres ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem 

pojazdów oraz podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe            
w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, podczas naprawy pojazdu na trasie 
jazdy, bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu, jak również trwałe następstwa zawału 
serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy i pasażerów podczas ruchu pojazdu 
mechanicznego. 

2) Suma ubezpieczenia: 15 000,00 zł na osobę, 
3) Okres ubezpieczenia w/g Wykazu pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
 
3. Ubezpieczenie dobrowolne Assistance   

1) Zakres ubezpieczenia: 
a) organizacja i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia albo organizacja oraz pokrycie kosztów 

holowania do najbliższego warsztatu naprawczego albo miejsca zamieszkania (lub warsztatu 
naprawczego w pobliżu miejsca parkowania/garażowania) w przypadku unieruchomienia pojazdu z 
powodu wypadku lub awarii, 

b) organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia właściwego paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) do 
miejsca parkowania/garażowania tego pojazdu w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji 
paliw w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa. 

c) organizacja i pokrycie kosztów złomowania pojazdu w razie konieczności,  na pisemne żądanie. 
2) Zakres terytorialny: RP i  Europa w/g Wykazu pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w Radomiu.   

Okres ubezpieczenia wg Wykazu pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w Radomiu.  
 

Wykaz pojazdów słu żbowych Urz ędu Miejskiego w Radomiu 
 
 

 
Samochody 

Rok 
prod. 

Poj. Zasilanie 
   
L.m. Nr rej. 

Data 
pierwszej 
rejestracji 

Warto ść 
rynkowa  

 
1. 

 
Fiat Ulysse  

 
2004 2.0 ON 7 WR 60806 

 
13.12.2004  10 000,00 

2. Opel  Vivaro 
Furgon 

 
2006 1.9 ON 3 WR 82977 

 
02.06.2006 22 500,00 

3. Skoda Superb  
2007 

2.8 Pb 5 WR 1990E 

 
02.01.2008 

25 500,00 
4. Skoda Octavia  

2011 1.4 Pb 5 WR 7432L 
 

23.12.2011 29 000,00 
5. Renault 

Megane 
 

2013 1.6 Pb 5 WR 3400R 
 

20.12.2013  31 500,00 
Poz. 1 do 5 - okres ubezpieczenia od dnia 1.03.2017r. do dnia 28.02.2018r. 
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III Informacje dodatkowe: 
1. Termin realizacji zamówienia od dnia 1.03.2017r. 
2. Umowa ubezpieczenia będzie zawarta na okres: od dnia 01.03.2017r. do dnia 28.02.2018r. 
3. Zakres działalności Gminy Miasta Radomia jaki ma zostać objęty ochroną ubezpieczeniową określa 

klasyfikacja PKD 2007 – 8411Z. 
4. Szkodowość za okres od roku 2005 do roku 2015 (w załączeniu). 
5. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia odpowiednich polis ubezpieczeniowych na 

wyszczególnione w opisie przedmioty zamówienia, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu 
obecnie obowiązujących polis. 

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

 
 
 

2. Część druga zamówienia :  
Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania od ognia i innych 
żywiołów w zakresie podstawowym oraz odpowiedzialności cywilnej na okres 1 roku tj. - od dnia 16.05.2017r.do 
dnia 15.05.2018r. 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Warunki ubezpieczenia - zasady ogólne 
Zakres opisany w SIWZ (dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń) jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych 
warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest 
szerszy od proponowanego w SIWZ o automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej 
Zamawiającego.  
Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie zawarcia umowy 
ubezpieczenia mają pierwszeństwo przed zapisami ogólnych warunków ubezpieczeń. W zakresie nie 
uregulowanym postanowieniami SIWZ zastosowanie mogą mieć ogólne warunki ubezpieczenia danego 
Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść 
Zamawiającego.  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści 
zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń, wyłączeń czy też wprowadzania limitów 
ponad te, które zostały określone w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczeń (w zakresie nie 
uregulowanym w SIWZ).  
W przypadku, jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie wynikającego z działania umyślnego lub 
rażącego niedbalstwa, nie przekaże Wykonawcy istotnych informacji mających wpływ na zmianę ryzyka, to fakt 
nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania pod warunkiem, 
że Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni uzupełni stosowne informacje. Wykonawca 
gwarantuje zachowanie wysokości stawek i systemu zniżek przyjętych w ofercie przetargowej dla każdego 
rodzaju ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania umowy. 
 

DZIAŁ I 
ROZDZIAŁ I  
Przedmiot i zakres ubezpieczenia  
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarze ń losowych w zakresie podstawowym oraz od 
odpowiedzialno ści cywilnej budynków wył ączonych z u żytkowania ze wzgl ędu na zły stan techniczny  na 
okres jednego roku  od dnia 16.05.2017r. do dnia 15.05.2018r.: 
 
 1.budynek murowany dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, niezamieszkały, wyłączony z użytkowania 

ze względu na zły stan techniczny o pow. 759,93 m2 - w lokalizacji Rwańska 2/Rynek 15 – suma 
ubezpieczenia 130 200,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy dwieście 00/100),   

2.budynek murowany dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, niezamieszkały, wyłączony z użytkowania 
ze względu na zły stan techniczny o pow. 1 604,25 m2 –  w lokalizacji Rwańska 4/Rynek 14 – suma 
ubezpieczenia 319 600,00 zł (słownie złotych: trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćset 00/100). 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na obie lokalizacje na kwotę 100 000,00 zł. 
 
 



 
 
BZP.271.1.45.2017.EF 
 

Strona 20 

ROZDZIAŁ II  
Postanowienia wspólne 
1. System ubezpieczenia: sumy stałe. 
2. Franszyza redukcyjna – 800 zł, franszyza integralna, udział własny w szkodzie: zniesione . 
3.OC franszyza redukcyjna – 500 zł, franszyza integralna, udział własny w szkodzie: zniesione . 
3. Okres ubezpieczenia od 16.05.2017r. do 15.05.2018r. 
 
II Informacje dodatkowe: 
1.Termin realizacji zamówienia od dnia 16.05.2017r. 
2.Umowa ubezpieczenia będzie zawarta na okres: od dnia 16.05.2017r. do dnia 15.05.2018r.   
3.Zakres działalności Gminy Miasta Radomia jaki ma zostać objęty ochroną ubezpieczeniową określa 

klasyfikacja PKD 2007 – 8411Z. 
4. Szkodowość za okres od roku 2005 do roku 2016 (podana poniżej). 
5.Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia odpowiednich polis ubezpieczeniowych na 

wyszczególnione w opisie przedmioty zamówienia, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu obecnie 
obowiązujących polis. 

6.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

 
 
 
Informacje dodatkowe dotycz ące części pierwszej i drugiej zamówienia: 
A. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 1 osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).  

 
*art. 22 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje 
się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i 
czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 
 
B. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca 

powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że minimum 1 osoba wykonująca czynności w zakresie 
realizacji zamówienia (czynności dotyczące przyjęcia zgłoszenia szkody/szkód), będzie zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. 
zm.).  

C. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, w terminie 14 dni 
od podpisania umowy, listę zawierającą dane kontaktowe osoby/-ób, przy pomocy których Wykonawca 
będzie realizował umowę w zakresie przyjęcia zgłoszenia ewentualnych szkód wraz z zaświadczeniami 
potwierdzającymi zatrudnienie tej/tych osoby/-ób na umowę o pracę. Lista powinna zawierać następujące 
dane: imię i nazwisko, kontaktowy numer telefonu bezpośredni do tej osoby, adres e-mail.  

D. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących czynności, Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu uaktualnionej listy i stosownych zaświadczeń, o których 
mowa w pkt. C.  

E. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu określonego w pkt. C, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę karą umowną za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto, 
wynikającego z oferty Wykonawcy.  

F. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca 
nienależycie wykonuje umowę, w szczególności w wykonaniu obowiązków, o których mowa w pkt. C. i D.  

G. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skontrolowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a 
ustawy Pzp, na każdym etapie realizacji usługi.  

H. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  
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I. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług (zmiana wynagrodzenia Wykonawcy uwzględniająca zmienioną stawkę 
obowiązywać będzie po wejściu zmienionej stawki w życie),  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może być konsekwencją jedynie zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej dotyczących osób zatrudnionych na 
umowę o pracę, które uczestniczą w realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie określonego aktu 
prawnego zwiększającego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej),  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
 

 

 

Informacja o szkodowo ści Urz ędu Miejskiego w Radomiu  

Rok 2005 

TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul.25 – go Czerwca 68, 26 – 600 Radom 
 

Lp. 

 

Nr szkody 

Wysoko ść 

szkody 

Status szkody  Data 

szkody 

Rodzaj 

szkody 

 

 Rezerwa 

1. 1/05/74/54 2 759,46 zlikwidowana  2005  OC 0,00 

2.  

2/05/32/54 

 

3 769,80 

 

zlikwidowana 

 

 2005 

Sprz. elektr.  

0,00 

3. 24/05/14/54 366,53 zlikwidowana  2005 autocasco 0,00 

4. 30/05/14/54 0,00 odmówiona  2005 autocasco 0,00 

 Razem 2005r.  6 895,79    0,00 

 

Lata 2006 - 2008 

TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul.25 – go Czerwca 68, 26 – 600 Radom 
 

Lp. 

 

Nr szkody 

Wysoko ść 

szkody 

Statuts  

szkody 

 

Rok 

szkody 

Rodzaj 

szkody 

Rezerwa 

1. 09/06/14/54 1327,90 zlikwidowana 2006 AC 0,00 

2. 19/06/14/54 1456,59 zlikwidowana 2006 AC 0,00 

3. 34/06/33/54 602,00 zlikwidowana 2006 OC 0,00 

4. 1/06/79/54 35 018,00 zlikwidowana 2006 sprzęt 

elektr. 

0,00 

5. 33/06/14/54 4795,49 zlikwidowana 2006 AC 0,00 

6. 37/06/14/54 452,57 zlikwidowana 2006 AC 0,00 

7. 85/06/33/54 1880,00 zlikwidowana 2006 OC 0,00 

8. 2/06/33/54 675,00 zlikwidowana 2006 sprzęt 

elektr. 

0,00 

9. 3/07/14/54 2001,40 zlikwidowana 2007 AC 0,00 

10. 12/07/14/54 1033,44 zlikwidowana 2007 AC 0,00 

11. 48/07/14/54 3668,17 zlikwidowana 2007 AC 0,00 
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12. 53/07/14/54 4758,81 zlikwidowana 2007 AC 0,00 

13. 163/07/33/54 1139,76 zlikwidowana 2007 OC 0,00 

14. 79/07/14/54 820,29 zlikwidowana 2007 AC 0,00 

15. 184/07/33/54 984,77 zlikwidowana 2007 OC 0,00 

16. 1/08/33/54 751,09 zlikwidowana 2007 OC 0,00 

17. 22/08/14/54 3793,74 zlikwidowana 2008 AC 0,00 

18. 2/08/74/54 958,26 zlikwidowana 2008 OC 0,00 

 

19. 

1/08/79/54 4819,00 zlikwidowana  2008 sprzęt 

elektr. 

0,00 

20. 10/09/74/54 2500,00 zlikwidowana 2008 OC 0,00 

 Razem  73 436,28    0,00 

   

HDI ASEKURACJA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul.Reja 10, 26 – 600 Radom 

 

Lp. 

 

Nr szkody 

Wysoko ść 

szkody 

Status szkody  Rok 

szkody 

Rodzaj szkody  

1. 400259 2639,68 zlikwidowana 2008 AC 

 
 

Rok 2009 
TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych   ul.25 – go Czerwca 68, 26 – 600 Radom. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 2010 
TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych   ul.25 – go Czerwca 68, 26 – 600 Radom. 

 

Lp. 

 

Nr szkody 

Wysoko ść 

szkody 

Status szkody  Rok 

szkody 

 

Rodzaj 

szkody 

Rezerwa 

1. 7/09/14/54 995,86 zlikwidowana 2009 AC 0,00 

2.  19/09/14/54 5213,98 zlikwidowana 2009 AC 0,00 

3. 21/09/14/54 866,83 zlikwidowana 2009 AC 0,00 

4. 24/09/14/54   2566,12 zlikwidowana 2009 AC 0,00 

5. 113/09/33/54 9539,01 zlikwidowana 2009 OC poj. 

mech. 

0,00 

6. 52/09/14/54  7303,48  zlikwidowana 2009 AC 0,00 

7. 74/09/37/54 854,00 zlikwidowana  2009 OC 0,00 

8. 77/09/14/54 6215,48 zlikwidowana 2009 AC 0,00 

9. 3/09/79/54 6700,00 zlikwidowana 2009 sprz. elektr. 0,00 

 

Lp. 

 

Nr szkody 

Wysoko ść 

szkody 

Status szkody  Rok 

szkody 

 

Rodzaj 

szkody 

Rezerwa 

1. 3/10/72/54 16475,40 zlikwidowana 2010 ogień 0,00 

2. 5/10/72/54 31990,45 zlikwidowana 2010 ogień 0,00 

3. 46/10/14/54  667,34  zlikwidowana 2010 AC  
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R

ok 2011 

TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul.25 – go Czerwca 68, 26 – 600 Radom 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 2012 
TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul.25 – go Czerwca 68, 26 – 600 Radom 
 
Lp. Nr szkody Wysoko ść 

szkody 
Statut szkody Rodzaj szkody Rezerwa 

1. 21/13/37/54  0,00  odmówiona OC 0,00 
2. 71/12/37/54 0,00 odmówiona OC 0,00 
3. 110/12/37/54 0,00 odmówiona OC 0,00 
4. 38/13/37/54 0,00 odmówiona OC 0,00 
5. 5/12/79/54 1702,00 zlikwidowana sprzęt elektr. 0,00 
6. 15/13/37/54 0,00 odmówiona OC 0,00 
7. 19/12/76/54 698,00 zlikwidowana szyby 0,00 
8. 23/12/76/54 0,00 odmówiona szyby 0,00 

4. 54/10/14/54  1.122,40  zlikwidowana 2010 AC  

5. 67/10/49/54 5734,00 zlikwidowana 2010 ogień 0,00 

6. 67/11/37/54 0,00 odmówiona 2010 OC 0,00 

7. 68/10/49/54 6.990,60 zlikwidowana 2010 ogień  

8. 86/10/37/54 8655,12 zlikwidowana 2010 OC 0,00 

9. 86/12/37/54 0,00 odmówiona 2010 OC 0,00 

10. 151/10/14/54  5176,23  zlikwidowana 2010 AC 0,00 

11.  94/10/49/54  974,80  zlikwidowana  2010 ogień  0,00 

12. 107/10/37/54 773,71 zlikwidowana 2010 OC 0,00 

13. 26/13/37/54 0,00 odmówiona 2010 OC 0,00 

14. 5/13/37/54 0,00 odmówiona 2010 OC 0,00 

15. 8/11/72/54 0,00 odmówiona 2010 ogień 0,00 

 Razem 2010r.  78560,05    0,00 

 

Lp. 

 

Nr szkody 

 

Data 

szkody   

Status 

szkody 

Rodzaj 

szkody 

Wysoko ść 

szkody   

Rezerwa 

1. 2/11/79/54  7.06.2011  anulowana elektronika 0,00  0,00  

2. 23/11/72/54  16.06.2011  zlikwidowana szyby 690,03  0,00  

3. 3/11/79/54  8.06.2011  zlikwidowana elektronika    762,60  0,00  

4. 4/11/79/54  15.07.2011  zlikwidowana elektronika   1010,00  0,00  

5. 1/12/75/54 19.12.2011 zlikwidowana dewastacja  802,23 0,00  

6. 1/12/72/54 19.12.2011 anulowana ogień 0,00 0,00 
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9. 246/12/14/54 275,45 zlikwidowana AC 0,00 
 

Rok 2013 
TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul.25 – go Czerwca 68, 26 – 600 Radom 
 
Lp. Nr szkody Wysoko ść 

szkody 
Status szkody Rodzaj szkody Rezerwa 

1.  1/13/79/54 14 500,00   zlikwidowana sprzęt elektroniczny 0,00 
2. 8/13/72/54 0,00 odmówiona ogień 0,00 
3. 2/13/79/54 0,00 odmówiona sprzęt elektroniczny 0,00 
4. 12/13/37/54 0,00 odmówiona OC 0,00 
5. 2/13/76/54  770,00  zlikwidowana  Szyby 

 i przedmioty szklane 
 

6. 13/13/37/54 0,00 odmówiona OC 0,00 
7. 21/13/79/64 9 594,00 zlikwidowana sprzęt elektroniczny 0,00 
8. 22/13/79/64 3 533,79 zlikwidowana sprzęt elektroniczny 0,00 
9.  14/13/79/64 0,00   odmówiona sprzęt elektroniczny 0,00 

10. 317/13/37/64 0,00 odmówiona OC 0,00 
11. 262/13/37/64 0,00 odmówiona OC 0,00 
12. 371/13/37/64 0,00 odmówiona OC 0,00 
13. 230/14/37/64 0,00 odmówiona OC 0,00 
14. 361/13/37/64 0,00 odmówiona OC 0,00 
15. 5/14/37/64 1740,27 zlikwidowana OC 0,00 
16. 377/13/37/64 0,00 odmówiona OC 0,00 

 

Rok 2014 
TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul.25 – go Czerwca 68, 26 – 600 Radom 
 
Lp.  Nr szkody  Wysoko ść 

szkody 
Status szkody  Rodzaj szkody  Rezerwa 

1. 244/14/37/64 0,00 odmówiona OC 0,00 

2. 50/14/37/64 0,00 odmówiona OC 0,00 

3. 106/14/37/64 0,00 odmówiona OC 0,00 

4. 2/14/79/64 30849,63 zlikwidowana sprzęt elektroniczny 0,00 

5. 179/14/37/64 0,00 odmówiona OC 0,00 

6. 167/14/14/64 16174,30 zlikwidowana AC 0,00 

7. 375/14/33/64 2 943,82 zlikwidowana OC komunkacja 0,00 

8. 188/14/37/64 0,00 odmówiona OC 0,00 

9. 119/15/37/64 0,00 odmówiona OC 0,00 

10. 16/16/37/64 0,00 odmówiona OC  

 

Rok 2015 
TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul.25 – go Czerwca 68, 26 – 600 Radom 
Brak szkód 

Rok 2015 
TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul.25 – go Czerwca 68, 26 – 600 Radom 
Brak szkód 
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Rok 2015/2016 
 

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w COMPENSA Tow arzystwo Ubezpiecze ń SA 
Vienna Insurance Group Oddział Radom, ul. Focha 14 lok. 2, 26-600 Radom 

 

 
 

IV. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

V. Zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert cz ęściowych . 

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z 2 części zamówienia. Zamawiający dokona oceny 
i wyboru ofert dla każdej z części z osobna. 

VI. Zamawiaj ący nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym m owa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Prawo zamówie ń publicznych.  

VII. Zamawiaj ący nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

VIII. Termin wykonania zamówienia:  

Część pierwsza zamówienia:  data zakończenia: 28/02/2018 (od dnia 01.03.2017r. do dnia 
28.02.2018r.) 
Część druga zamówienia:  data zakończenia: 15/05/2018 (od dnia 16.05.2076r. do dnia 15.05.2018r.) 
 

IX. Warunki udziału w post ępowaniu:  
O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się wykonawcy, którzy : 
1. Nie podlegają wykluczeniu: 

Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona na podstawie złożonego oświadczenia, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, który został dołączony do materiałów przetargowych. 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 
2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów. 
Określenie warunków:  
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015r. poz.1844). 

2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Określenie warunków: 
Zamawiający nie określa w/w warunku.  

2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 
Określenie warunków: 
Zamawiający nie określa w/w warunku.  

Lp.  Typ/Numer  Data  Zaliczka  Rezerwa Regres  Razem Ryzyko  

 
1. 

 
1301/34165 

 
23.11.2015 

 
0,00 

 
545,42 

 
0,00 

 
545,42 

 
OC 

 
2. 

 
1301/34165  

 
13.12.2015 

 
0,00 

 
0,,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
AC 

 
3. 

 
1301/34165 

 
01.10.2015 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
OC 

 
4. 

 
1301/34165 

 
04.01.2016 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
OC 

 
5. 

 
1301/46922 

 
11.08.2016 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
OC 

 
6. 

 
8601/9628 

 
25.03.2016 

 
9050,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
9050,00 

 
elektronika 

 
7. 

 
9802/35242 

 
17.06.2016 

 
1600,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
1600,00 

 
ub. mienia 

od 
wszystkich 

ryzyk 
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X. Przesłanki wykluczenia wykonawców  z post ępowania zawiera art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówie ń publicznych.  

Zgodnie z art. 24 ust. 12 zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia.  

XI. Zamawiaj ący przewiduje nast ępujące fakultatywne podstawy wykluczenia  określone w ustawie 
Prawo zamówień publicznych:  

1. w art. 24 ust. 5 pkt 1 
2. w art. 24 ust. 5 pkt 8 

XII. Zamawiaj ący wymaga zło żenia nast ępujących o świadcze ń w celu wst ępnego potwierdzenia, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wa runki udziału w post ępowaniu  

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu  
i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  
- w formie zał ącznika nr 1 do oferty.  

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. XII niniejszej SIWZ. 

XIII. Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej.  

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 23 ustawy - na druku, który zostanie udostępniony na stronie internetowej przez Zamawiającego 
z chwilą zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W/w oświadczenie 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w wersji oryginalnej. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

XIV. Na potwierdzenie okoliczno ści, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Zam awiający wezwie 
Wykonawc ę, którego oferta została oceniona najwy żej, do zło żenia nast ępuj ących dokumentów: 
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w ykonawcy z udziału w post ępowaniu, 

Zamawiaj ący b ędzie żądał dostarczenia nast ępujących dokumentów: 

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

2. W celu potwierdzenia przez wykonawc ę spełnienia warunków udziału w post ępowaniu 
dotycz ących kompetencji lub uprawnie ń do prowadzenia okre ślonej działalno ści zawodowej,  
o ile wynika to z odr ębnych przepisów, zamawiaj ący b ędzie żądał dostarczenia nast ępujących 
dokumentów: 
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2.1 koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do 
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 
3. Informacja dla wykonawców, którzy maj ą siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.   
Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.  XIV.1:  
3.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem  
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

3.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;   

3.3. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zostanie wezwany do złożenia, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub 
dokumentów określonych w pkt. XIV SIWZ potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp. Przedmiotowe dokumenty dla swej skuteczności powinny zostać dostarczone do 
siedziby Zamawiającego w formie pisemnej w wyznaczonym, przez Zamawiającego terminie. 

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.  
z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

W tym celu Zamawiający prosi Wykonawcę o wskazanie w Formularzu oferty jednoznacznie  
i wyczerpująco źródło (adres) bazy danych lub postępowanie, w którym u Zamawiającego znajdują 
się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty. 

6. Inne dokumenty nie wymienione w pkt XII, XIII i XIV. 
6.1. Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika – 

w formie zał ącznika nr 2 do oferty.  

6.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, 
o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – w formie zał ącznika 
nr 3 do oferty.  

XV. Sposób porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz przekazywania o świadcze ń  
i dokumentów, a tak że osoby uprawnione do porozumiewania si ę z wykonawcami 

1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: 
http://www.bip.radom.pl oraz w siedzibie zamawiającego. 

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu 
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lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 
r. poz. 147 i 615). 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej uważa się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu  
i została niezwłocznie potwierdzona.  

5. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie 
art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dla swej skuteczności powinny zostać 
dostarczone do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego 
przez Zamawiającego. 

6. 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 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.   

7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający 
zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

8. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ oraz odwołań  będzie 
zamieszczana na stronie http://www.bip.radom.pl.  

9. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 

Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych  
 
Emilia Faryna 
fax.(48) 36-20-289 
e-mail: e.faryna@umradom.pl 

XVI. Wadium 

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XVII. Termin zwi ązania ofert ą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 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 o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 

2. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku 
polskim, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, 
na formularzach zgodnych z treścią druków przekazanych w materiałach przetargowych. 
Wykonawca może również przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać 
wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje.  

3. Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu), 
sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. 

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu. 
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5. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie XII, XIII i XIV, muszą 
być podpisane własnoręcznie przez wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania 
wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy 
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa, w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisującego. 

6. Pełnomocnictwo  osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz zaciągania  
w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 
Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał 
pełnomocnictwa ewentualnie kopię pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie.  

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę  
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.  

8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i adresu 
wykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki 
do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie. 

11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) 
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

12. Wymagane oświadczenie, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 

13. Wymagane dokumenty, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na 
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - wykonawca przedkłada  
w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnioną 
osobę lub upoważnione osoby z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”. Potwierdzenie 
zgodności z oryginałem kopii dokumentów musi być dokonane przez osobę (lub osoby jeżeli do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upoważnioną zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie kopii jest dla zamawiającego 
nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości zamawiający wezwie wykonawcę do 
przedłożenia jego oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami. 

15. 1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Pzp. Nazwy 
wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie zamówienia musz ą zostać 
wskazane w ofercie.  

15. 2. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum, spółka cywilna ) wykonawcy ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny by ć dołączone do oferty. Nie 
złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podl ega uzupełnieniu w trybie 
art. 26 ust 3a ustawy Prawo zamówie ń publicznych.  
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15.2.1  Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba 
trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym 
dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie 
(podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). 

15.2.2  Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  
z pełnomocnikiem. 

15.2.3  Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty 
wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę 
zamawiający odrzuci.  

15.2.4  Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie 
wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) 
pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia  
w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, 
niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki 
cywilnej) zawartej przez wykonawców. 

15.2.5  Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy  
z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę 
określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do 
podpisania umowy. 

15.2.6  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę 
wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) 
złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

•••• zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

•••• określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy. 

15.2.7 Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu  
o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy 
wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) 
udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby 
trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz 
wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli 
upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do 
oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię 
poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za 
zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników. 

15.2.8 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. XII niniejszej SIWZ składa każdy  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia –  
w związku z czym powinien złożyć samodzielnie załącznik nr 1 wymieniony w pkt. XII 
niniejszej specyfikacji.  

15.2.9 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców należy 
odrębnie udokumentować, czy należy lub nie należy do grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – w związku z czym powinien złożyć 
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samodzielnie oświadczenie, wymienione w pkt. XIII niniejszej SIWZ, w terminie  
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

15.3  Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 
zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert 
lub ustawa Pzp stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16 Informacje stanowi ące tajemnic ę przedsi ębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

16.1 Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec oświadczeniem, iż 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, pod warunkiem, iż nie później niż  
w terminie składania ofert wykazał, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Informacje te winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji” oraz oddzielone od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 

16.2 W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 
zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.  

16.3 W sytuacji gdy Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, iż zastrzeżone 
informacje nie mogą być udostępniane, a nie wykazał nie później niż w terminie składania ofert, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały 
udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.  

16.4 Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: 

-  aktualny odpis z właściwego rejestru, 

-  informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4  

16.5  Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 16.1 niniejszej SIWZ nie 
wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub 
odrzuceniem jego oferty. 

16.6  Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503  
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co 
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

17 Wykonawca w formularzu ofertowym zarówno dla pierwszej jak i drugiej cz ęści zamówienia musi 
wskazać cenę oraz termin spełnienia świadczenia licząc od dnia zawiadomienia o wypadku 
(zdarzeniu objętym ryzykiem ubezpieczeniowym). Brak wskazania powyższych informacji będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

W formularzu ofertowym termin spełnienia świadczenia  należy wskazać w dniach.  
Wpisanie w formularzu ofertowym terminu spełnienia świadczenia przekraczającego 30 dni, będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

 

18 W sytuacji gdy wybór oferty Wykonawcy prowadził będzie do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Powstanie obowiązku 
podatkowego u zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe 
nabycie towarów, import usług lub towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia 
przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług czy 
mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. 
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XIX. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana 
Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia  08.02.2017r. do 
godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia: 

"Oferta na usług ę ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej i składników maj ątkowych Gminy Miasta 
Radomia oraz składników maj ątkowych Urz ędu Miejskiego w Radomiu na okres 1 roku oraz 

ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarze ń losowych w zakresie podstawowym oraz 
odpowiedzialno ści cywilnej z tyt. posiadanego mienia na okres 1 ro ku.”, 

znak BZP.271.1.45.2017.EF” oraz „Nie otwiera ć przed 08.02.2017r. godz. 10:30” 
 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówie ń Publicznych, ul. Jana Kili ńskiego 30 pok. 189 
(wejście od ul. Żeromskiego 53, I pi ętro) , oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy , 
aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
5. Oświadczenie dot. zmiany lub wycofania oferty musi by ć złożone w formie pisemnej oraz 

podpisane  własnoręcznie przez wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnioną do reprezentowania wykonawcy  
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
wykonawcy lub treścią pełnomocnictwa, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. 
W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu dokumentu 
określającego status prawny wykonawcy (np. odpis z KRS) lub odpowiednie pełnomocnictwo. 
Oświadczenie o zmianie musi ponadto zawiera ć informacj ę w jakim zakresie oferta zostaje 
zmieniana  (najlepiej poprzez wskazanie tej treści, która staje się nieaktualna, oraz podanie nowej 
treści lub załączenie do oświadczenia zmienianego dokumentu w nowej formie – np. formularza 
oferty, wykazu usług itp., zależnie od tego, czego zmiana dotyczy). 

6. Jeżeli Wykonawca podejmie działania zmierzające do wycofania swojej oferty niezgodnie  
z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego w pkt. XIX.5 niniejszej SIWZ, zamawiający uzna te 
działania za bezskuteczne, zaś oferta wykonawcy zostanie otworzona w terminie i miejscu 
określonym przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli dodatkowo w opisanej w pkt. XIX.6 niniejszej SIWZ sytuacji Wykonawca złoży ofertę kolejną –  
w miejsce oferty, którą zamierzał wycofać, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez 
Wykonawcę, jako niezgodne z treścią ustawy. 

8. Kopertę zawierającą zmiany, poprawki lub modyfikację złożonej oferty należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY” należy 
dodatkowo oznaczyć numerem kolejnej zmiany. 

XX. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana 
Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 08.02.217r. o godz. 10:30.  

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający sprawdzi 
stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy 
(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych kryteriów oceny ofert 
zawartych w ofertach. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny i innych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach. 
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XXI. Sposób obliczenia ceny  

1. Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za 
wykonanie czynności opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług 
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt XVIII. 18 
SIWZ.  

 UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt XVIII.18 SIWZ W ykonawca zobowi ązany jest poda ć 
warto ść przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego o bowi ązek zapłaty le ży po 
stronie Zamawiaj ącego . Zamawiaj ący w celu oceny takiej oferty samodzielnie dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usł ug, który miałby obowi ązek rozliczy ć 
zgodnie z tymi przepisami.  

2. Ceny muszą być podane cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do 1 
grosza, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:  
a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega 

zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);  
b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega 

zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);  
Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad 
zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej 
przedstawionymi zasadami. 

3. Opis obliczenia ceny ofertowej dla części pierwszej i drugiej zamówienia: w ofercie należy wpisać 
łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III SIWZ,  
dotyczącego części zamówienia, na którą składana jest oferta. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy 
należy wpisać liczbą i słownie. 

4. W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.  

5. W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca w związku  
z realizacją przedmiotu umowy.  

6. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający zastosuje wzory przedstawione w pkt XXIII. 
7. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie wartość ryczałtową niepodlegającą zmianom. 
8. W przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej,  

w stosunku do których zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić (zapłacić) należności 
publicznoprawne z tytułu składek: na ubezpieczenia społeczne, zdrowotnej, Fundusz Pracy oraz 
zaliczkę na podatek dochodowy, zaoferowana w ofercie cena zawierać będzie również te należności. 
W przypadku wybrania oferty złożonej przez takiego wykonawcę, wynagrodzenie do zapłaty na 
rachunek wskazany przez wykonawcę zostanie odpowiednio pomniejszone o w/w należności 
publicznoprawne, do zapłaty których zobowiązany będzie zamawiający. W takim przypadku łączne 
finansowe zobowiązanie zamawiającego (tj. wynagrodzenie wykonawcy przekazane na rachunek 
oraz związane z nim należności publicznoprawne z tytułu w/w składek) wynikające z tytułu zawartej  
z wykonawcą umowy, nie może przekroczyć kwoty wynikającej z zaoferowanej ceny ofertowej.  

9. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena 
powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). 

XXII. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mog ą być prowadzone rozliczenia mi ędzy 
zamawiaj ącym a wykonawc ą. 

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

XXIII. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert  dla poszczególnych cz ęści zamówienia. 

1. Oferty spełniaj ące formalne wymagania, okre ślone w niniejszej SIWZ, b ędą oceniane według 
nast ępujących kryteriów (dotyczy 1 oraz 2 cz ęści zamówienia): 

− Cena                                                                    60% -maksymalnie 60 punktów 

− Termin spełnienia świadczenia                                           40% - maksymalnie 40 punktów 
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2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad (dotyczy 1 oraz 2 części zamówienia): 

 
2.1 Ocena w zakresie kryterium „cena ” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych 
przy zastosowaniu następującego wzoru:  

PC = 
Cb

C min
 × 60 pkt 

 
gdzie:   
PC – ilość punktów za kryterium cena, 
Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, 
Cb – cena badanej oferty. 

 
2.2 Ocena w zakresie kryterium „Termin spełnienia świadczenia ” będzie dokonywana na podstawie 
podanego w formularzu ofertowym terminu spełnienia świadczenia licząc od dnia zawiadomienia  
o wypadku (zdarzeniu objętym ryzykiem ubezpieczeniowym) - liczba punktów możliwych do uzyskania – 
40 pkt: 

 

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia: 
- wykonawca, który zaoferuje termin spełnienia świadczenia licząc od dnia zawiadomienia  
o wypadku (zdarzeniu objętym ryzykiem ubezpieczeniowym): 
30 dni – otrzyma 0 pkt 
29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 dni – otrzyma 20 pkt 
20 dni i mniej – otrzyma 40 pkt 
 
gdzie: 
PT – ilość punktów za kryterium „Termin spełnienia świadczenia”, 

 
2.3 Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria: 

 
P= PC+PT 

 
gdzie:  
P- ilość punktów 
 

3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ. 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów przyznanych w ramach 

poszczególnych kryteriów, uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert. 
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 9 dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany jej w treści. 

9. Zamawiający poprawia w ofercie: 
� oczywiste omyłki pisarskie, 
� oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
� inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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10. Zamawiający informuje, że w przypadku poprawienia innej omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 
3, brak reakcji wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej poprawieniu, 
traktowany będzie jako wyrażenie zgody na poprawienia takiej omyłki. 

11. Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się 
w szczególności do następujących zasad: 

dotyczy pierwszej oraz drugiej części zamówienia: 
- jeżeli cena ryczałtowa (razem wartość brutto) podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej 

podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie. 
 

XXIV. Zamawiaj ący nie przewiduje zastosowania aukcji elektroniczne j przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

XXV. Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1, 
oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.. 

XXVI. Formalno ści, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy   
w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, informacja,  
o której mowa w ust. 1 pkt 2), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 
wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w  ust. 1 pkt 1) i 4) na stronie internetowej. 
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby 

sprzeczne z ważnym interesem publicznym.  
5. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed 

podpisaniem umowy może zostać zobowiązany do przedłożenia umowy regulującej współpracę 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 

7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  
o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na 
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba 
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

8. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 
9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  
o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
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XXVII. Możliwo ść wykonania cz ęści zamówienia przez podwykonawców 

W przypadku, gdy wykonawca zamierza wykonać część zamówienia przy udziale podwykonawców, 
zobowiązany jest do podania w składanej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy oraz firm podwykonawców. 

XXVIII. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

XXIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki um owy albo wzór umowy 

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

XXX. Środki ochrony prawnej przysługuj ące wykonawcy w toku post ępowania o udzielenie 
zamówienia.  

Określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują 
Wykonawcom i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ) organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postaci:  
a. Odwołania  od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy - do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej .  

b. Poinformowania Zamawiaj ącego  o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

c. Skargi do s ądu okr ęgowego  właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej. 
 

XXXI. Postanowienia ko ńcowe – zasady udost ępniania dokumentów; 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (które są jawne po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia 
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one 
udostępnione. 

5. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu 
wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą 
urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

 

 

XXXII. Dokumentacja przetargowa: 
Dokumentację przetargową stanowią: 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
2. Wzór umowy dot. części pierwszej i drugiej zamówienia. 
3. Formularz oferty. 
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4. Druk oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy. 
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BZP.272……….…...2017.EF       Załącznik nr 1 do SIWZ 

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykona wcą, na usług ę ubezpieczenia 
odpowiedzialno ści cywilnej i składników maj ątkowych Gminy Miasta Radomia oraz składników 

majątkowych Urz ędu Miejskiego w Radomiu na okres 1 roku / ubezpiecz enie budynków od ognia  
i innych zdarze ń losowych w zakresie podstawowym oraz odpowiedzialn ości cywilnej z tyt. 

posiadanego mienia na okres 1 roku*. 
. 
 

zawarta w dniu ……………………..2017r. w Radomiu, pomiędzy Gminą Miasta Radomia, 26-600 Radom,  
ul. Jana Kilińskiego 30,  
REGON: 670223451  
NIP: 796-28-17-529  
reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego 
zwaną dalej „Zamawiającym”,   
a  
………………………………………………… 
z siedzibą: …………………………………… 
REGON: ………………………………….….. 
NIP: ……………………………………….….. 
reprezentowanym przez:…………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”  
 
Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 209.000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 2164). 
 

§ 1. 
1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą jako zakład ubezpieczeń w rozumieniu ustawy 

z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1844)  
i w ramach swojego przedsiębiorstwa, zgodnie ze złożoną ofertą część pierwsz ą zamówienia/cz ęść drug ą 
zamówienia* zobowiązuje się do udzielania ochrony ubezpieczeniowej na wypadek wystąpienia skutków 
zdarzeń objętych niniejszą umową, w tym, w przypadku wystąpienia negatywnych skutków zdarzeń wobec 
składników majątku Zamawiającego objętych ochroną ubezpieczeniową, jak również w przypadku 
wystąpienia zdarzeń będących źródłem odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego. 

2. Oferta Wykonawcy w specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) stanowią integralne części 
Umowy – jako załączniki nr 1 i 2 do Umowy. 

 
§ 2. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się udzielić ochrony ubezpieczeniowej na 
warunkach określonych w SIWZ na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń powodujących szkodę 

     w majątku Zamawiającego objętego ochroną ubezpieczeniową, w tym wypadek ryzyka wystąpienia skutków 
zdarzeń stanowiących źródło odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego. 

2. Składniki majątku Zamawiającego objęte ochrony ubezpieczeniową oraz szczegółowy wykaz i opis ryzyk, 
    o których mowa w ust. 1, objętych tą ochroną zawarty został w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest spełnić świadczenie wynikające z udzielonej ochrony ubezpieczeniowej 

w terminie ……. dni licząc od dnia zawiadomienia o wypadku (zdarzeniu objętym ryzykiem 
ubezpieczeniowym). 

§ 3. 
1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić ochrony ubezpieczeniowej przez okres 12 miesięcy: 

Część pierwsza zamówienia*: począwszy od dnia od dnia 1 marca 2017 roku do dnia 28 lutego 2018 roku. 
Część druga zamówienia*: począwszy od dnia od dnia 16 maja 2017 roku do dnia 15 maja 2018 roku. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia polisy ubezpieczeniowej w zakresie opisanym w § 2, nie później 
niż przed upływem terminu obecnie obowiązującej polisy. Polisa ubezpieczeniowa sporządzona przez 
Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy powinna być wystawiona dla Zamawiającego tj.: Gminy Miasta 
Radomia. 

 
§ 4. 

1. Z tytułu udzielenia ochrony ubezpieczeniowej na warunkach wynikających z Umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w kwocie brutto w wysokości …………….. zł (słownie złotych: ……………………………). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego jednorazowo, przelewem, w terminie 30 dni od dnia 
dostarczenia Zamawiającemu rachunku (polisy) wystawionego z tytułu, o którym mowa w ust. 1. 
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§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

2. W sprawach nieuregulowanych w treści Umowy zastosowanie mają ogólne warunki umowy obowiązujące  
u Wykonawcy (dalej „OWU”), przy czym postanowienia zawarte w OWU nie obowiązują w zakresie 
ograniczającym lub utrudniającym ochronę ubezpieczeniową Zamawiającego wynikającą z treści Umowy. 

3. Za zgodą Zamawiającego postanowienia OWU wiążą Strony w tej części, w której są bardziej korzystne dla 
Zamawiającego niż warunki ochrony ubezpieczeniowej wynikające z treści Umowy. Zgoda Zamawiającego 
dla swej skuteczności powinna być wyrażona w formie pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy. 

4. Treść Umowy, o której mowa w ust. 2 i 3 stanowią: SIWZ, Oferta Wykonawcy, tekst Umowy. Dokumenty 
wchodzące w skład treści Umowy maja charakter równoważny, z tym że w przypadku rozbieżności               
w tekście tych dokumentów pierwszeństwo mają zapisy tekstu Umowy, a w dalszej kolejności SIWZ i Oferty 
Wykonawcy. 

§ 6. 
1. Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące czynności w ramach przedmiotu umowy dotyczące przyjęcia 

zgłoszenia szkody/-ód są zatrudnione na umowę o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega                 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)  

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, w terminie 14 dni od podpisania umowy, listę 
zawierającą dane kontaktowe osoby/-ób, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował umowę  
w zakresie przyjęcia zgłoszenia ewentualnych szkód wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi zatrudnienie 
tej/tych osoby/-ób na umowę o pracę. Lista powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, numer 
telefonu kontaktowy bezpośredni do tej osoby, adres e-mail.  

3. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących czynności, Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu uaktualnionej listy i stosownych zaświadczeń, o których 
mowa w ust. 2.  

4. W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa terminu określonego w § 6 ust. 2 Umowy, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę karą umowną za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca 
nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności w wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3 
Umowy.  

 
§ 7. 

1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług (zmiana wynagrodzenia Wykonawcy uwzględniająca zmienioną stawkę 
obowiązywać będzie po wejściu zmienionej stawki w życie),  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może być konsekwencją jedynie zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej dotyczących osób zatrudnionych na 
umowę o pracę, które uczestniczą w realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie określonego aktu 
prawnego zwiększającego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej),  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

  - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.  
2. Zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Ciężar dowodowy dotyczący udokumentowania w/w okoliczności potwierdzających, że zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.  
4. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z niniejszej Umowy, strony poddadzą pod rozstrzygniecie sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 8. 
Zasady odstąpienia od umów ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie których 
wystawiane są polisy ubezpieczeniowe. 
 

§ 9. 
Ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony poddadzą pod rozstrzygniecie 
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 



BZP.271.1.45.2017.EF 
 

Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i składników majątkowych Gminy Miasta Radomia oraz 
składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Radomiu na okres 1 roku oraz ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych 

w zakresie podstawowym oraz odpowiedzialności cywilnej z tyt. posiadanego mienia na okres 1 roku. 
 

Strona 3 

 
§ 10. 

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 11. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca,  zaś 
dwa Zamawiający. 
 
 
Wykonawca            Zamawiaj ący 
 
 

 

 

 

 

 

 

*) Zamawiaj ący podpisze odr ębną umow ę na każdą z części zamówienia 
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Formularz oferty 

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

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

............................................................ 
(Nazwa i adres Wykonawcy)  
REGON ................................................... 

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

tel./fax ……………………..………………. 

e-mail ………………………..…….……..... 

Zamawiaj ący: Gmina Miasta Radomia 
 Adres do korespondencji: Urz ąd Miejski w Radomiu 

Biuro Zamówie ń Publicznych 
ul. Jana Kili ńskiego 30, 26-610 Radom  

 
Oferta dla pierwszej cz ęści zamówienia 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. III SIWZ zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz na warunkach przedstawionych we 
wzorze umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości: …………………. zł *) 

(słownie……………………………………………………………………………………….………………………)*) 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie 
czynności opisanych w pkt III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem 
od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt XVIII. 18 SIWZ.  
UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt XVIII.18 SIWZ, W ykonawca zobowi ązany jest poda ć warto ść 
przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego ob owiązek zapłaty le ży po stronie Zamawiaj ącego  
i jednocze śnie zobowi ązany jest zło żyć w tym zakresie stosown ą informacj ę. 

2. Oświadczam (-y), że spełnię/spełnimy świadczenie w terminie …...….…. dni licząc od dnia zawiadomienia  
o wypadku (zdarzeniu objętym ryzykiem ubezpieczeniowym). 

 UWAGA!!! zaoferowany termin spełnienia świadczenia nie mo że przekroczy ć 30 dni licz ąc od dnia 
zawiadomienia o wypadku (zdarzeniu obj ętym ryzykiem ubezpieczeniowym).  

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: data zako ńczenia: 28/02/2018 (od dnia 01.03.2017r. do dnia 
28.02.2018r.) 

4. Uważam (-y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. 

5. Wzór umowy 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 zamawiaj ącego . 

6. Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że nie później niż w terminie składania ofert mogę/możemy 
zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 
2164 z późn. zm.) zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu 
przeze mnie/nas, nie później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Data    ...........................................                                                                                                                           
…………................................................................ 

                    (Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 
  osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Formularz oferty 
............................................................ 

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

............................................................ 
(Nazwa i adres Wykonawcy)  
REGON .................................................. 

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

tel./fax ……………………..………………. 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiaj ący: Gmina Miasta Radomia 
Adres do korespondencji: Urz ąd Miejski w Radomiu 

Biuro Zamówie ń Publicznych 
ul. Jana Kili ńskiego 30, 26-610 Radom  

Oferta dla drugiej cz ęści zamówienia 
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. III SIWZ zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz na warunkach przedstawionych 
we wzorze umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości: …………………. zł *) 

(słownie……………………………………………………………………………………….……………)*) 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za 
wykonanie czynności opisanych w pkt III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług 
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt XVIII. 18 
SIWZ.  
UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt XVIII.18 SIWZ, W ykonawca zobowi ązany jest poda ć 
warto ść przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego o bowi ązek zapłaty le ży po stronie 
Zamawiaj ącego i jednocze śnie zobowi ązany jest zło żyć w tym zakresie stosown ą informacj ę. 

2. Oświadczam (-y), że spełnię/spełnimy świadczenie w terminie …...….…. dni licząc od dnia 
zawiadomienia  
o wypadku (zdarzeniu objętym ryzykiem ubezpieczeniowym). 

 UWAGA!!! zaoferowany termin spełnienia świadczenia nie mo że przekroczy ć 30 dni licz ąc 
od dnia zawiadomienia o wypadku (zdarzeniu obj ętym ryzykiem ubezpieczeniowym).  

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: data zako ńczenia: 15/05/2018 (od dnia 16.05.2017r. 
do dnia 15.05.2018r.) 

4. Uważam (-y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Wzór umowy 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 zamawiaj ącego . 

6. Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że nie później niż w terminie składania ofert 
mogę/możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł 
udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie/nas, nie później 
jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

Data    ...........................................                                                                                                                            

…………........................................................ 
           (Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 
 osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 


