
Gmina Rewal  w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19 
72 - 344 Rewal 

Pismo: ID.271.22.09.2012                                                                       Rewal dnia: 2012-12-12 
 
 

ZMIANA  TREŚCI  SIWZ  W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  NA : 

 
 

„Kompleksowe ubezpieczenie majątku i działalności Gminy Rewal wraz z podległymi 
jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi”  

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej Ustawa) Gmina Rewal informuje 
o zmianie treści SIWZ, w postępowaniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod numerem: 473384 – 2012; data zamieszczenia 27.11.2012 r. 
 
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy  
Było : 
 
Część I  

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – wszystkie jednostki 
organizacyjne. 
Przedmiot Ubezpieczenia : 
Budynki i Budowle – łączna suma Ubezpieczenia w zł – brak informacji 

 
Powinno Być : 
 
Część I  

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – wszystkie jednostki 
organizacyjne. 
Przedmiot Ubezpieczenia : 
Budynki i Budowle – łączna suma Ubezpieczenia w zł – 158.623.265,65 zł 

Było : 
 
Część I  
3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia – wszystkie jednostki 
organizacyjne. 

Przedmiot Ubezpieczenia : 
Szyby i inne szklane przedmioty  – łączna suma Ubezpieczenia w zł – brak informacji 

 
Powinno Być : 
 
Część I  
3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia – wszystkie jednostki 
organizacyjne. 

Przedmiot Ubezpieczenia : 
Szyby i inne szklane przedmioty  – łączna suma Ubezpieczenia w zł – 30.000,00 zł 



Było : 
 
Część I  

4. Kompleksowe ubezpieczenie elektroniki (All Risks) od ognia i innych zdarzeń losowych 
– wszystkie jednostki organizacyjne. 

Przedmiot Ubezpieczenia : 
Sprzęt elektroniczny stacjonarny  – łączna suma Ubezpieczenia w zł – 2.653.861,46 zł, 
Sprzęt elektroniczny przenośny  – łączna suma Ubezpieczenia w zł – 280.566 zł, 
  

Powinno Być : 
 
Część I  

4. Kompleksowe ubezpieczenie elektroniki (All Risks) od ognia i innych zdarzeń losowych 
– wszystkie jednostki organizacyjne. 

Przedmiot Ubezpieczenia : 
Sprzęt elektroniczny stacjonarny  – łączna suma Ubezpieczenia w zł – 484.054 zł, 
Sprzęt elektroniczny przenośny  – łączna suma Ubezpieczenia w zł – 227.302 zł, 

 
W związku z powyższym Zamawiający informuje o zmianie formularza oferty stanowiącego – 
materiał w załączeniu :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Załącznik nr 1  - FORMULARZ  OFERTOWY 
 
 
 
 
…………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej, 
ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia członków OSP i MDP Gminy Rewal wraz z podległymi 
jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Nr postępowania ID.271.22.2012 my niżej podpisani: 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa firmy:  ………………………………. 
Siedziba (adres): ………………………….. 
nr NIP: …………………………………………. 
Nr REGON: …………………………………… 
Poczta elektroniczna ……………………………………………………………………. 
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia  i oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 
2. Zobowiązujemy się wykonać usługę ubezpieczenia Gminy Rewal wraz z podległymi jednostkami 

organizacyjnymi; 
Część 1. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal wraz z jednostkami organizacyjnymi 
i pomocniczymi;  
Cena za okres 12 miesięcy; 
cena netto ………………………………….zł, (słownie:……………………………………………………………… ) 
podatek VAT………… - zwolniony 
cena brutto ………………………………..zł, (słownie: ……………………………………………………………… )  
 
Część 2. Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Rewal wraz z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi; 
Cena za okres 12 miesięcy; 
cena netto ………………………………….zł, (słownie:……………………………………………………………… ) 
podatek VAT ………… - zwolniony 
cena brutto ………………………………..zł, (słownie: ……………………………………………………………… )  
 
Część 3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej i 
młodzieżowych drużyn pożarniczych podstawowe i dodatkowe;  
Cena za okres 12 miesięcy; 
cena netto ………………………………….zł, (słownie:……………………………………………………………… ) 
podatek VAT ………… - zwolniony 
cena brutto ………………………………..zł, (słownie: ……………………………………………………………… )  
 
3. Oświadczamy, że powyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości/części (niepotrzebne skreślić) 

przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania przedmiotowej oferty. 
5. Zobowiązujemy się spełnić wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania i 

żądania Zamawiającego, 
6. Zobowiązujemy się realizować oferowany przedmiot zamówienia w terminie od dnia 01.01 stycznia 2013 

roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 
7. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym 

przez Zamawiającego. 
10. Oświadczamy, iż zawarta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia treść wzoru umowy jest przez 

nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia przedmiotowej 



umowy na określonych przez Zamawiającego warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, iż akceptujemy następujące klauzule fakultatywne (wymienić nr 
klauzul)……………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………… 

12. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, w załączeniu do oferty przekazujemy dokumenty wymienione w 
specyfikacji istotnych warunków. 

 
Tabela cenowa 
 
CZĘŚĆ  I  

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp Przedmiot ubezpieczenia 
Łączna suma 

ubezpieczenia w zł 
Składka za 12 
miesięcy w zł 

1. Budynki i budowle            158 623 265,65    

2. Maszyny, urządzenia, wyposażenie (środki trwałe) 10 000 000,00   

3. Niskocenne składniki majątku 1 139032,00   

4.. Zbiory biblioteczne, księgowe, dokumenty 164 547,00  

5. Gotówka wartości pieniężne 100 000,00   

6. Mienie osób trzecich 10 000,00   

7. Mienie pracownicze 20 000,00   

8. Środki obrotowe 10 000,00   

9. Nakłady inwestycyjne 1 000 000,00  

 
2. Ubezpieczenie od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku – wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Łączna suma 

ubezpieczenia w zł 
Składka za 12 
miesięcy w zł 

1. Maszyny, urządzenia, wyposażenie 200 000,00   

2. Niskocenne składniki majątku 100 000,00  

3. Zbiory biblioteczne, księgowe, dokumenty  50 000,00  

3. Gotówka w lokalu (kradzież z włamaniem i rabunek) 100 000,00   

4. Gotówka w transporcie 100 000,00   

5. Mienie osób trzecich 10 000,00   

6. Mienie pracownicze 10 000,00   

7. Środki obrotowe 5000,00   

3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia  - wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Łączna suma 

ubezpieczenia w zł 
Składka za 12 
miesięcy w zł 

1. Szyby i inne szklane przedmioty 30 000,00   

 
4. Kompleksowe ubezpieczenie elektroniki (All risks) - wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp Przedmiot ubezpieczenia 
Łączna suma 

ubezpieczenia w zł 
Składka za 12 
miesięcy w zł 

1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny  484 054,00   

2. Sprzęt elektroniczny przenośny 227 302,00  

3. Wymienne nośniki danych, oprogramowanie 40 000,00   

4. Koszty odtworzenia danych 50 000,00    

 
 
 
 
 
 



4. Odpowiedzialność Cywilna – wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp Przedmiot ubezpieczenia 
Limity sumy 

gwarancyjnej                         
w zł 

 
Składka za 12 
miesięcy z zł 

1 
Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia 
delikt + kontrakt 

1 500 000zł 
 

2 OC za szkody w środowisku  200 000 zł   

3 
OC od decyzji administracyjnych organów Gminy i osób 
upoważnionych – czyste straty finansowe 

200 000zł 
 

4 OC z tytułu zarządzania drogami 200 000 zł   

5 OC najemcy 100 000 zł  

6 OC pracodawcy 100 000 zł  

7 
OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowi 
ubezpieczenia OC  

100 000zł 
 

8 OC za szkody w rzeczach ruchomych 100 000zł  

9 
OC z tytułu świadczenia usług gastronomicznych – OC za 
produkt 

200 000zł 
 

10 
OC z tytułu posiadania pojazdów niepodlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych 

100 000zł 
 

11 OC placówek oświatowych  bez limitu  

12 OC administrowania zejściami na plaże i molami bez limitu  

13 
OC za szkody wod-kan. i centralnego ogrzewania z wybiciami 
cieczy włącznie,  

bez limitu 
 

14 OC wzajemna 200 000 zł  

15 
OC za szkody wynikające z przeniesienie ognia na mienie 
otaczające i użytkowane na mocy różnych tytułów. 

50 000 zł  
 

16 

OC  z tytułu prowadzenia basenów, hal sportowych, sportowo 
– widowiskowych, placów zabaw, świetlic, boisk, parków, 
terenów zieleni itp. (w tym z tytułu prowadzenia zajęć nauki 
pływania); 

500 000 zł  

 

17 OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie psy 20 000 zł  

18 
OC za szkody wyrządzone przez wolentariuszy, praktykantów, 
stażystów  

50 000 zł 
 

19 
Szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub 
chronionym przez Ubezpieczającego  

300 000 zł 
 

20 OC hotelarza 20 000 zł 
 

21 OC szatni 10 000 zł 
 

22 OC z tytułu administrowania cmentarzami 100 000 zł 
 

23 

OC z tytułu  wynajmu sal gimnastycznych, 
klasowych, holu lub innych pomieszczeń w celu organizacji 
zabaw (sylwestrowych, 
karnawałowych itp.), kiermaszów, konferencji itp 

500 000zł 

 

24 

OC z tytułu zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, 
obróbek blacharskich, z elewacji - poprzez rury spustowe czy 
opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową 
oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o 
szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia 

100 000 zł 

 



roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego 
wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, 
należącej do administrowanego budynku. 

25 OC z tytułu posiadania lokali mieszkalnych i użytkowych  100 000 zł 
 

26 OC z tytułu administrowania placami zabaw  100 000 zł 
 

27 OC podwykonawców 100 000 zł 
 

 
 
 
CZĘŚĆ II 

6. Ubezpieczenia komunikacyjne AC/OC/NNW/ASSISTANCE 

Przedmiot ubezpieczenia Łączna suma ubezpieczenia w zł Składka za 12 miesięcy w zł.                         

Ubezpieczenie OC/AC/NNW   zgodnie z załącznikiem nr. 9   

 
 
CZĘŚĆ III 
2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków OSP i MDP 

Przedmiot ubezpieczenia Łączna suma ubezpieczenia w zł Składka za 12 miesięcy w zł 

NNW strażaków (podstawowe i 
dodatkowe) 

Zgodnie z informacjami zawartymi w 
opisie części III SIWZ  

 
 
Oferta wraz z załącznikami zawiera ……. ponumerowanych stron. 
 
 
 
 
 
 ………………………….                          ………………………………….………….………………………………………….. 

   miejscowość i data                             pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
wykonawcy 
 
 
 

 


