Zapytanie ofertowe
Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie
mienia „Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o.
Znak sprawy: ZO/12/2013
1.

2.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
tel. 61-29-218-29, fax: 61-29-218-57
NIP:787-208-13-32
REGON: 301298601
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
w roku polisowym 2013/2014.
2) Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia rocznej (na dwanaście kolejno następujących po sobie
miesięcy kalendarzowych) polisy (certyfikatu ubezpieczeniowego).
3) Przedmiot zamówienia obejmuje usługi ubezpieczenia wg następujących kodów Wspólnego słownika
zamówień (CPV):
66510000-8 - usługi ubezpieczeniowe;
66515000-3 - usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty;
66515200-5 - usługi ubezpieczenia własności;
66515400-7 - usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów;
66516000-0 - usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
66515100-4- usługi ubezpieczenia od ognia
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik 1
1)

3.

Termin realizacji zamówienia.
Przez termin realizacji zamówienia rozumie się okres ubezpieczenia wynikający z zawartej umowy
ubezpieczenia. Zamawiający wymaga by termin realizacji zamówienia (okres ubezpieczenia) stanowił
okres od dnia 14.06.2013r., godz. 00.00 do dnia 15.06.2014r. (obie daty włącznie).

4.

Miejsce wykonania zamówienia:
Siedziba Zamawiającego oraz wszelkie pozostałe, miejsca, w których zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa.

5.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć pisemnie: drogą elektroniczną (jakub.kulig@zgkszamotuly.pl) lub tradycyjnie
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wojska Polskiego 14 – do dnia 24.05.2013 r. do godziny 1000

6.

Forma płatności:
Płatność z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia: jednorazowa, w terminie 30 dni od dnia wystawienia
polisy.

7.

Dodatkowe uwagi:
A. Zamawiający zastrzega prawo aneksowania umowy w zakresie zwiększenia wartości posiadanego
majątku (zakończenia inwestycji).
B. Zamawiający wykorzysta możliwość przeniesienia części praw wynikających z umowy ubezpieczenia
(cesja ubezpieczenia).

8.

Kryterium wyboru oferty
Oferta najkorzystniejsza z punktu widzenia ceny i zakresu ubezpieczenia

9.

Osoby do kontaktu
1. Andrzej Stachowiak e-mail: techniczny.zgkszamotuly@wodkan.pl (kwestie merytoryczne)
2. Jakub Kulig e-mail: jakub.kulig@zgkszamotuly.pl (kwestie formalne)
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Prosimy o złożenie oferty ubezpieczenia według poniższych danych, najdalej do 24.05.2013 r.
1.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
a) Nieruchomości, budowle (Zestawienie nr 2 Budynki)
 Zakres ubezpieczenia: minimalny zakres ochrony FLEXA, EC, w tym: szkody wodociągowe, deszcz
nawalny, upadek drzew, szkody zalaniowe wynikłe z topniejącego śniegu. Klauzule:
reprezentantów, automatycznego pokrycia, leeway 120%, stempla bankowego, Oddział
Wodociągów, Oddział Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków, Oddział Usług Komunalnych, Oddział
Energetyki Cieplnej oraz inne budynki „Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o.
 System ubezpieczenia: sumy stałe
b)

maszyny, urządzenia, wyposażenie (Zestawienie nr 3 Wyposażenie)
 Zakres ubezpieczenia: minimalny zakres ochrony FLEXA, EC, w tym: szkody wodociągowe, deszcz
nawalny, reprezentantów, automatycznego pokrycia, leeway 120%, klauzula stempla bankowego
sumy stałe, Oddział Wodociągów, Oddział Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków, Oddział Usług
Komunalnych, Oddział Energetyki Cieplnej oraz inne budynki
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c) gotówka (Zestawienie nr 4 Gotówka)
 Zakres ubezpieczenia: minimalny zakres ochrony FLEXA, EC, w tym: szkody wodociągowe, deszcz
nawalny Klauzule: reprezentantów, leeway 120%
 System ubezpieczenia : sumy stałe
 Lokalizacje: Szamotuły ul. Wojska Polskiego 14.
(Dot. całego pkt 1.):

Franszyza integralna w ubezpieczeniu ogniowym nie może być wyższa niż 500 zł dla majątku „Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o.
Zamawiający nie jest zainteresowany wprowadzeniem franszyzy redukcyjnej.

2.

Ubezpieczenie gotówki i czeków gotówkowych od kradzieży z włamaniem i rabunku



3.

Przedmiot, zakres i suma ubezpieczenia gotówka: Zestawienie nr 4 Gotówka
Lokalizacje i zabezpieczenia przeciw kradzieżowe: Okna okratowane, pomieszczenie wyposażone
w alarm z sygnalizacją napadu.

Ubezpieczenie gotówki kasowanej przez inkasentów pracujących
a) Przedmiot, zakres i suma ubezpieczenia gotówka od: Gotówka kasowana przez inkasentów
b) Pieniądze są wpłacane do kasy wg poniższego planu:


- targowisko: 2 inkasentów - wpłata do kasy/banku przeciętnie 8 x w miesiącu (2 x w tygodniu), największa wpłata
15.000,00 zł
Transport gotówki wykonywany pieszo. Za gotówkę w transporcie uważa się także gotówkę przechowaną w domu inkasentów
w czasie pomiędzy zainkasowaniem a wpłatą do kasy Zamawiającego lub banku.

4.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji z konsumpcją sumy
ubezpieczenia







5.

Przedmiot ubezpieczenia: maszyny, urządzenia, wyposażenie (Zestawienie nr 3 Wyposażenie)
Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja z konsumpcją sumy
ubezpieczenia
Klauzule: reprezentantów
System ubezpieczenia: na sumy stałe, solidarnie na wszystkie lokalizacje
Okres ubezpieczenia: roczny
Lokalizacje: wszystkie oddziały

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
sprzęt elektroniczny stacjonarny i oprogramowanie (Zestawienie 5 wykaz sprzęty elektronicznego)
sprzęt elektroniczny wraz rozszerzeniem o ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu.
 Ubezpieczenie na bazie wszystkich ryzyk (warunki monachijskie), automatycznego pokrycia,
leeway 120%, reprezentantów, odtworzeniowa
 Franszyza redukcyjna: wielkość Franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
w wysokości max 50 zł dla sprzętu o wartości jednostkowej do 500 zł, max 100 zł dla sprzętu
o wartości jednostkowej 1.000 zł, max 250 zł dla sprzętu o wartości jednostkowej 2.500 zł, max
500 zł dla sprzętu o wartości jednostkowej 5.000 zł,
 Lokalizacje: wszystkie oddziały
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6.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków


Zakres ubezpieczenia: następstw nieszczęśliwych wypadków, wymagane minimalnie świadczenie
z tytułu śmierci w wyniku wypadku oraz częściowe i całkowite trwałe inwalidztwo bezimienny
Ubezpieczenie dotyczy osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu na wykonanie prac społecznie użytecznych.

7.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa
a) Przedmiot i zakres ubezpieczenia: OC za szkody osobowe, rzeczowe i straty finansowe z nich
wynikające wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem określonej statutowej
działalności
oraz
posiadanym
mieniem,
zakres
ubezpieczenia
musi
obejmować
działalność klienta w zakresie posiadania, użytkowania budynków, budowli, maszyn, aparatów
i urządzeń oraz prowadzonej działalności wraz z poniższymi rozszerzeniami:
b) Odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy sublimit: 100.000,00 zł
c) Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia losowe: 2.500.000,00 zł

8.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zarządcy nieruchomości




Zakres: wg rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 2010
r. nr 205 poz.1359).
Suma gwarancyjna: minimalnie wg rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010
r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
(Dz. U. z 2010 r. nr 205 poz.1359).

Program ubezpieczeniowy
Zakres
ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia
Budynki i budowle wg wykazów 6

Mienie od ognia

Budynki wspólnot (wyłączenie)
Wyposażenie

6 739 188,78 zł
15 000,00 zł

RAZEM

Sprzęt
elektroniczny

13 674 633,32 zł
0,00 zł

Gotówka

Mienie od
kradzieży

Wartość księgowa brutto
przedmiotów ubezpieczenia

20 428 822,10 zł

Wyposażenie
Gotówka od kradzieży w lokalu + INKASENCI
Gotówka od rabunku w lokalu + INKASENCI
Gotówka od rabunku w transporcie + INKASENCI
RAZEM
Sprzęt stacjonarny

75 000,00 zł
30 000,00 zł
35 000,00 zł
45 000,00 zł
185 000,00 zł
156 427,88 zł

Sprzęt przenośny

46 985,85 zł

RAZEM

203 413,73 zł

Następstwa
nieszczęśliwych
wypadków

NNW - 10 OSÓB

20 000,00 zł

Odpowiedzialność
cywilna

OC z działalności + klauzule

2 500 000 zł
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Zestawienie nr 1 Dane do OC
Rok 2011

Rok 2012

Planowany budżet

19 590 000

19 520 000

Zatrudnienie w etatach

120

116

Magistralna

2,2 km

2,2 km

Rozdzielcza bez przyłączy

202,50 km

216,9 km

Hydranty na terenie miasta i gminy Szamotuły

650

650

5164 przyłączy

5449 przyłączy

1296,9 tyś. m³ / rok

1233,5 tyś. m³/ rok

Magistralna

1,9 km

1,9 km

Uliczna

2,5 km

2,5 km

Sieć cieplna połączenie do budynków

0,5 km

0,5 km

Długość sieci wodociągowej

Woda dostarczona
Długość sieci cieplnej

Oczyszczalnie ścieki odprowadzone
Szamotuły
Pamiątkowo

946,80 tyś m³/rok

910,9 tyś m³/rok

Lipnica
Sieci sanitarne
pompownie lokalne

Przedmiot ubezpieczenia
Budynki
Budynek Hotelu Maraton
Budowle

109,9 km

115,6 km

1 pompownia główna

1 pompownia główna

27

27

2634 przyłączy

2710 przyłączy

Zestawienie nr 2 Budynki
Lokalizacja
wg zestawienia 6

4 893 703,32 zł

Szamotuły, ul Sportowa 6

958 598,03 zł

wg zestawienia 6
Razem:

Przedmiot ubezpieczenia

Wartość odtworzeniowa

7 822 331,97 zł
13 674 633,32 zł

Zestawienie nr 3 Wyposażenie
Kradzież z włamaniem i rabunek
Ogień i inne zdarzenia losowe
oraz dewastacja
Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia

Środki trwałe wg grupy 3

1 373 273,19 zł

Środki trwałe wg grupy 4

1 874 924,25 zł

Środki trwałe wg grupy 5

1 426 412,45 zł

Środki trwałe wg grupy 6

1 816 658,10 zł

Środki trwałe wg grupy 8

247 920,79 zł
6 739 188,78 zł
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Zestawienie nr 4 Gotówka
Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Gotówka od ognia

15 000,00 zł

Gotówka od kradzieży w lokalu

15 000,00 zł

Gotówka od rabunku w lokalu

15 000,00 zł

Gotówka od rabunku w transporcie
15 000,00 zł
Gotówka kasowana przez inkasentów
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
Gotówka od ognia

0,00 zł

Gotówka od kradzieży w lokalu

15 000,00 zł

Gotówka od rabunku w lokalu

20 000,00 zł

Gotówka od rabunku w transporcie

30 000,00 zł

Sprzęt
elektroniczny

Zestawienie 5 wykaz sprzęty elektronicznego
Sprzęt stacjonarny
156 427,88 zł
Sprzęt przenośny

46 985,85 zł

RAZEM

203 413,73 zł

Zestawienie 6 szczegółowy wykaz budynków
Prosimy o kontakt: Jakub Kulig – jakub.kulig@zgkszamotuły.pl

Zestawienie 7 szczegółowy wykaz budowli
Prosimy o kontakt: Jakub Kulig – jakub.kulig@zgkszamotuły.pl

W razie konieczności rozszerzenia lub uzupełnienia podanych informacji, prosimy o kontakt:
Jakub Kulig – jakub.kulig@zgkszamotuły.pl
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