Załącznik nr 1
DG-2501/12457/1401/11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAUBEZPIECZENIE MIENIA PIWET – PIB
Odpowiedzialność za szkodę: 100%
Okres ubezpieczenia : 3 lata ( od 01.08.2011 do 31.07.2014 )
Warunki płatności : 6 rat półroczne płatne z góry w terminie do końca pierwszego miesiąca
okresu półrocznego.
Franszyza integralna – zniesiona
Franszyza redukcyjna (udział własny)– zniesiona
Przedmiot ubezpieczenia :
1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
L.p.

składniki majątku

1.

Budynki laboratoryjne

Puławy

suma
rodzaj wartości
ubezpieczenia
82.310.154,38 zł. ewidencyjna netto

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Budynek WCKP+AULA
Budynek Hotelu
Budowle
Budynki
Budynki
Budowle
urządzenia i maszyny
techniczne
urządzenia i maszyny
techniczne
aparatura i wyposażenie
laboratoryjne oraz biurowe
aparatura i wyposażenie
laboratoryjne oraz biurowe
inne wyposażenie o
wartości jednostkowej do
3.500,00 zł
inne wyposażenie o
wartości jednostkowej do
3.500,00 zł

Puławy
Puławy
Puławy
Swarzędz
Zduńska Wola
Zduńska Wola
Puławy

8.655.876,81 zł.
5.985.311,77 zł.
10.632.318,27 zł.
73.332,11 zł.
2.092.734,89zł.
88.508,57 zł.
2.756.799,63 zł.

9.
10.
11.
12.

13.

lokalizacja

Zduńska Wola
Puławy
Zduńska Wola
Puławy
Zduńska Wola

ewidencyjna netto
ewidencyjna netto
ewidencyjna netto
ewidencyjna netto
ewidencyjna netto
ewidencyjna netto
ewidencyjna netto

188.875,75 zł. ewidencyjna netto
27.509.388,47 zł. ewidencyjna netto
639.096,87 zł. ewidencyjna netto
5.016.576,92 zł. ewidencyjna netto
624.748,15 zł. ewidencyjna netto

ZAKRES : szkody powstałe wskutek pożaru, uderzenia piorunu, wybuchu, huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego, gradu, upadku pojazdu powietrznego, wydostania się wody z
urządzeń wodnokanalizacyjnych, lawiny, osunięcia ziemi, zapadania się ziemi i tąpnięcia,
przepięcie spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi do limitu odpowiedzialności
200.000,00 zł., napór śniegu lub lodu, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew.

2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
L.p.

składniki majątku

sprzęt komputerowy
stacjonarny
2. sprzęt komputerowy
stacjonarny
3. sprzęt komputerowy
stacjonarny
4. sprzęt komputerowy
stacjonarny
5. sprzęt komputerowy
przenośny
6. sprzęt komputerowy
przenośny
7. sieć komputerowa
8. system czasu pracy i
kontroli dostępu
9. oprogramowanie
10. oprogramowanie
1.

suma
rodzaj wartości
ubezpieczenia
50.090,49 zł. ewidencyjna netto

lokalizacja
Puławy
Puławy

62.613,11 zł. użytkowa

Zduńska Wola

17.887,64 zł. ewidencyjna netto

Zduńska Wola

22.359,55 zł. użytkowa

Puławy

176.681,86 zł. ewidencyjna netto

Puławy

220.852,33 zł. użytkowa

Puławy
Puławy

194.482,19 zł. ewidencyjna netto
1.267,50 zł. ewidencyjna netto

Puławy
Zduńska Wola

9.508,13 zł. ewidencyjna netto
2.147,50 zł. ewidencyjna netto

ZAKRES: wszelkie straty materialne w urządzeniach elektronicznych, spowodowane ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem wskutek nieprzewidzianej okoliczności, w sposób
uniemożliwiający spełnianie przez te urządzenia funkcji, do której były przeznaczone, a także
utrata tych urządzeń w wyniku kradzieży lub rabunku.
3. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
L.p.
1.
2.
3.

przedmiot ubezpieczenia
wartości pieniężne (gotówka) od
kradzieży z włamaniem
wartości pieniężne (gotówka) od
rabunku w lokalu
wartości pieniężne (gotówka) od
rabunku w czasie transportu na terenie
Puław

suma gwarancyjna
30.000,00 zł.
30.000,00 zł.
15.000,00 zł.

4. ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO)
Przedmiot ubezpieczenia:
Mienie przewożone własnymi środkami transportu w granicach Rzeczpospolitej.
Odczynniki chemiczne, sprzęt laboratoryjny, materiały do badań, preparaty
biologiczne.
L.p.
1.

przedmiot ubezpieczenia
Limit odpowiedzialności za 1 środek
transportu

suma
ubezpieczeniowa
1.000,00 zł.

ZAKRES: od ognia, uderzenia piorunem, eksplozji, huraganu, deszczu nawalnego, lawiny,
obsunięcia się ziemi, spadnięcia przedmiotu na środek transportowy, wypadku jakiemu uległ
środek transportu, rabunku, kradzieży całkowitej mienia wraz ze środkiem transportu,
kradzieży z włamaniem i zaginięcia.
Dodatkowe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia:
SZKODOWOŚĆ
W ciągu ostatnich 3 lat przed początkiem ubezpieczenia (licząc od 01.08.2008 r.) szkoda
wystąpiła w dniu 2011-05-29. Zostało przyznane odszkodowanie w wysokości 698,00
złotych (chodzi o szkody likwidowane z polisy PIWet-PIB).
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
Zabezpieczenia przeciwpożarowe (Puławy) – w nowo wybudowanej części Instytutu zostały
zainstalowane dwie centrale sygnalizacji pożaru. Jedna w budynku laboratoryjnym, druga w
budynku wielofunkcyjnym. Do central są doprowadzone pętle, w których zostały podłączone
czujniki dymu, czujniki optyczno – termiczne, ręczne ostrzegacze pożarowe oraz moduły
sterujące. Moduły sterujące służą do współpracy systemu pożarowego z systemem
wentylacyjnym , systemem kontroli dostępu, systemem trzymaczy drzwiowych oraz
sterowaniem wind. Centrala w budynku laboratoryjnym znajduje się w pomieszczeniu z
obsługą całodobową i jest to centrala nadrzędna. Jest ona połączona z budynkiem Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Puławach w celu transmisji sygnałów z tej centrali do
alarmowego Centrum Odbiorczego w straży.
Budynek WCKP posiada system sygnalizacji pożaru. System ten jest połączony z Państwową
Strażą Pożarną w celu transmisji sygnałów z centrali pożarowej do straży. Centrala jest
obsługiwana całodobowo przez pracowników recepcji. Stary budynek laboratoryjny posiada
system sygnalizacji pożaru. Jednak nie ma on połączenia ze Strażą Pożarną. Centrala jest
obsługiwana całodobowo przez pracowników służby ochrony.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe (Zduńska Wola) – zgodnie z ustawą o ochronie
przeciwpożarowej
Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe (Puławy) – teren ogrodzony- ogrodzenie zewnętrzne z
3 stron systemowe stalowe podwójne zwieńczone drutem kolczastym, od frontu pojedyncze
stalowe, monitoring poprzez system telewizji przemysłowej zewnętrznej i wewnętrznej, dozór
bezpośredni 24 godzinny poprzez wewnętrzną służbę ochrony i służby techniczne,
elektroniczny system kontroli dostępu. Nowy budynek laboratoryjny oraz stary budynek
laboratoryjny wyposażone są w system kontroli dostępu oparte na urządzeniach firmy
Honeywell.
Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe (Zduńska Wola)- teren ogrodzony – ogrodzenie
zewnętrzne z 3 stron betonowe zwieńczone drutem, od frontu pojedyncze stalowe, nadzór
pracownika dyżurnego 24, monitoring zewn. i wew., dozór 24 godz. poprzez agencję ochrony

Przewiduje się, że w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej wartość aparatury oraz sprzętu
komputerowego może ulec zmianie + 5% w związku z dokonywanymi zakupami w trakcie
trwania umowy.

