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SPECYFIKACJA	ISTOTNYCH	WARUNKÓW	ZAMÓWIENIA	

W	TRYBIE	PRZETARGU	NIEOGRANICZONEGO,	ZWANA	DALEJ	„SIWZ”	

	

Rozdział	1.	Nazwa	i	adres	Zamawiającego	
	

Filharmonia	Narodowa	

00-950	Warszawa,	ul.	Jasna	5	

NIP:	525-000-97-43,	REGON	000278534	

Tel.	:	22	5517100,	faks:	22	5517200,	e-mail:	sekretariat@filharmonia.pl	
	

Rozdział	2.	Tryb	Udzielania	Zamówienia	i	Oznaczenie	Postępowania	
 

1. Filharmonia	Narodowa	 (zwana	dalej	 Zamawiającym)	 prowadzi	 niniejsze	 postępowanie	w	 trybie	
przetargu	 nieograniczonego	 na	 zasadach	 przewidzianych	 w	 ustawie	 z	 dnia	 29	 stycznia	 2004	 r.	
Prawo	zamówień	publicznych	(Dz.	U.	z	2016	r.	poz.	1020,	ze	zm.),	zwaną	dalej	„ustawą	Pzp”	oraz	
w	 przepisach	 wykonawczych	 do	 niej,	 o	 wartości	 mniejszej	 niż	 kwoty	 określone	 w	 przepisach	
wydanych	na	podstawie	art.	11	ust.	8	ustawy	Pzp.		

2. Miejsce	publikacji	SIWZ:		

2.1. Biuletyn	 Zamówień	 Publicznych	 udostępniany	 na	 stronach	 portalu	 internetowego	 Urzędu	
Zamówień	Publicznych;	

2.2. Strona	internetowa	Zamawiającego:	www.filharmonia.pl	

3. Postępowanie	zostało	oznaczone	znakiem	ZP/2/12/2018,	na	jaki	Wykonawcy	winni	się	powoływać	
we	wszystkich	kontaktach	z	Zamawiającym.	

4. Postępowanie	prowadzone	jest	w	języku	polskim.	

	

Rozdział	3.	Opis	Przedmiotu	Zamówienia	
 

1. Przedmiotem	 zamówienia	 jest	Usługa	 kompleksowego	 ubezpieczenia	 Filharmonii	 Narodowej	w	
Warszawie	(dalej	„Przedmiot	Zamówienia).	Zakres	Przedmiotu	Zamówienia	obejmuje:			

1.1. Ubezpieczenie	mienia	Filharmonii	Narodowej	w	Warszawie	od	wszystkich	ryzyk	(all	risks),	

1.2. Ubezpieczenie	 odpowiedzialności	 cywilnej	 Filharmonii	 Narodowej	 w	 Warszawie	 z	 tytułu	
prowadzenia	działalności	i	posiadania	mienia,	
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1.3. Ubezpieczenie	mienia	w	transporcie	podczas	wyjazdów	zagranicznych	Filharmonii	Narodowej	
w	Warszawie,		

1.4. Ubezpieczenie	mienia	w	transporcie	podczas	wyjazdów	krajowych	Filharmonii	Narodowej	w	
Warszawie,	

1.5. Ubezpieczenie	kosztów	leczenia,	następstw	nieszczęśliwych	wypadków,	bagażu	 i	assistance	
podczas	zagranicznych	wyjazdów	Filharmonii	Narodowej	w	Warszawie,		

1.6. Ubezpieczenie	następstw	nieszczęśliwych	wypadków,	bagażu	i	assistance		podczas	krajowych	
wyjazdów	Filharmonii	Narodowej,	

1.7. Ubezpieczenie	elektroniki	stacjonarnej,	przenośnej	i	oprogramowania	Filharmonii	Narodowej	
w	Warszawie	oraz	koszty	odtworzenia	danych	od	wszystkich	ryzyk.	

2. Szczegółowy	opis	przedmiotu	zamówienia	znajduje	się	w	Załączniku	nr	1	do	SIWZ	(Opis	przedmiotu	
zamówienia).	

3. Wykonawca	realizuje	przedmiot	zamówienia	na	podstawie	umowy	z	Zamawiającym,	której	istotne	
postanowienia	określa	Załącznik	nr	6	do	SIWZ.		

4. Zamawiający	nie	dopuszcza	składania	ofert	wariantowych.	

5. Zamawiający	nie	dopuszcza	składania	ofert	na	część	przedmiotu	zamówienia.	

6. Zamawiający	nie	przewiduje	zaliczek	na	poczet	wykonania	przedmiotu	zamówienia.	

7. Zamawiający	nie	przewiduje	przeprowadzenia	aukcji	elektronicznej.	

8. Nazwa	i	kod	przedmiotu	zamówienia	określone	we	Wspólnym	Słowniku	Zamówień	(CPV):	

8.1. 66	51	00	00	–	8:	usługi	ubezpieczeniowe.	

8.2. 66	51	50	00	–	3:	usługi	ubezpieczenia	od	uszkodzenia	lub	utraty	

8.3. 66	51	60	00	–	0:	usługi	ubezpieczenia	od	odpowiedzialności	cywilnej	

8.4. 66	51	21	00	-	3	:	usługi	ubezpieczenia	od	następstw	nieszczęśliwych	wypadków.	

9. Zamawiający	 nie	 zastrzega	 obowiązku	 wykonania	 przez	 Wykonawcę	 kluczowych	 części	
zamówienia.		

10. Zamawiający	 dopuszcza	 możliwość	 dokonania	 wizji	 lokalnej	 na	 terenie	 budynku	 Filharmonii	
Narodowej	 przed	 upływem	 terminu	 składania	 ofert.	 Wizja	 lokalna	 winna	 odbywać	 się	 w	 dni	
robocze	w	godzinach	8-16,	po	uprzednim	uzgodnieniu	terminu	z	Zamawiającym.	W	celu	ustalenia	
terminu	 wizji	 należy	 skontaktować	 się	 z	 brokerem	 Panią	 Barbarą	 Grzymałą	 tel.	 604	 55	 96	 77	
Jednocześnie	 informujemy,	 że	w	 czasie	wizji	 lokalnej	 Zamawiający	 nie	 będzie	 udzielał	 żadnych	
wyjaśnień	 dotyczących	 zamówienia,	 odsyłając	Wykonawców	 do	 przewidzianego	 ustawą	 Prawo	
zamówień	 publicznych	 trybu	 udzielania	 wyjaśnień	 treści	 Specyfikacji	 Istotnych	 Warunków	
Zamówienia.	

Rozdział	4.	Zamówienia,	o	których	mowa	w	art.	67	ust.	1	pkt	6	ustawy	PZP.	

Zamawiający	nie	przewiduje	możliwości	udzielenia	zamówień,	o	których	mowa	w	art.	67	ust.	1	pkt	6	
ustawy	Pzp.	
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Rozdział	5.	Termin	Realizacji	Zamówienia	

Przedmiot	zamówienia	będzie	realizowany	w	okresie	36	miesięcy.	Wykonawca	rozpocznie		świadczenia	
Przedmiotu	zamówienia	od	dnia	1	lutego	2019	r.	i	potrwa	do	31	stycznia	2022	r.	

Rozdział	6.	Warunki	udziału	w	Postępowaniu	i	podstawy	wykluczenia	Wykonawcy	z	Postępowania	
 

1. Wykonawca	ubiegający	się	o	udzielenie	zamówienia	zobowiązany	jest	wykazać,	że	spełnia	warunki	
udziału	w	postępowaniu	określone	w	art.	22	ust.	1b	ustawy	Pzp	dotyczące:		

1.1. kompetencji	 lub	 uprawnień	 do	 prowadzenia	 określonej	 działalności	 zawodowej,	 o	 ile	
wynika	 to	 z	 przepisów	 odrębnych:	 Zamawiający	 uzna	 warunek	 za	 spełniony,	 jeżeli	
Wykonawca	wykaże,	 że	posiada	 zezwolenie	na	prowadzenie	działalności	ubezpieczeniowej	
zgodnie	z	ustawą	z	dnia	11	września	2015	r.	o	działalności	ubezpieczeniowej	i	reasekuracyjnej	
(Dz.	U.	z	2018	r.,	poz.	999),	w	zakresie	wszystkich	grup	ryzyk	objętych	Opisem	przedmiotu	
zamówienia,	 wydane	 przez	 właściwy	 organ	 nadzoru	 bądź	 zaświadczenie	 wydane	 przez	
Komisję	 Nadzoru	 Finansowego	 o	 posiadaniu	 uprawnień	 do	 prowadzenia	 działalności	
ubezpieczeniowej,	 bądź	 inny	 dokument	 właściwego	 organu	 na	 wykonywanie	 działalności	
ubezpieczeniowej	 w	 państwie	 członkowskim	 Unii	 Europejskiej,	 w	 którym	 ten	 zakład	 ma	
siedzibę,	 potwierdzający	 posiadanie	 uprawnień	 do	 prowadzenia	 działalności	
ubezpieczeniowej	 w	 zakresie	 wszystkich	 grup	 ryzyk	 objętych	 przedmiotem	 zamówienia	
(podstawa	 prawna:	 ustawa	 z	 dnia	 11	 września	 2015	 r.	 o	 działalności	 ubezpieczeniowej	 i	
reasekuracyjnej	(Dz.	U.	z	2018	r.,	poz.	999)	oraz	ustawa	z	dnia	15	grudnia	2017	r.	o	dystrybucji	
ubezpieczeń	(Dz.	U.	z	2018	r.,	poz.	2210));	

1.2. sytuacji	ekonomicznej	i	finansowej	–	Zamawiający	nie	wyznacza	szczegółowego	warunku	w	
tym	zakresie,	

1.3. zdolności	technicznej	lub	zawodowej	–	Zamawiający	nie	wyznacza	szczegółowego	warunku	
w	tym	zakresie		

a	także,	że	nie	podlega	wykluczeniu	na	podstawie	art.	24	ust.	1	i	ust.	5	pkt	4	ustawy	Pzp.	

2. Zamawiający	wykluczy	z	postępowania	stosownie	do	art.	24	ust.	5	pkt	4	ustawy	Pzp:	

2.1. Wykonawcę	który,	z	przyczyn	leżących	po	jego	stronie,	nie	wykonał	albo	nienależycie	wykonał	
w	 istotnym	 stopniu	 wcześniejszą	 umowę	 w	 sprawie	 zamówienia	 publicznego	 lub	 umowę	
koncesji,	 zawartą	 z	 zamawiającym,	o	 którym	mowa	w	art.	 3	ust.	 1	pkt	1-4	ustawy	PZP,	 co	
doprowadziło	do	rozwiązania	umowy	lub	zasądzenia	odszkodowania.	

3. Ocena	spełniania	warunków	udziału	w	postępowaniu	zostanie	dokonana	według	formuły	„spełnia/	
nie	spełnia”.	Ocena	czy	Wykonawca	wykazał	spełnianie	postawionych	warunków	będzie	dokonana	
w	oparciu	o	dokumenty	określone	w	Rozdziale	7	SIWZ.	Nie	wykazanie	spełniania	chociażby	jednego	
z	warunków	skutkować	będzie	wykluczeniem	Wykonawcy	z	postępowania.		

4. W	przypadku	Wykonawców	wspólnie	ubiegających	się	o	udzielenie	zamówienia	wymaga	się,	aby	
przynajmniej	 jeden	 z	 Wykonawców	 (lub	 wszyscy	 wspólnie)	 spełniał	 warunki,	 o	 których	 mowa		
w	pkt	1	niniejszego	Rozdziału	SIWZ,	natomiast	żaden	z	Wykonawców	wspólnie	ubiegających	się	o	
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udzielenie	zamówienia	nie	może	podlegać	wykluczeniu	na	podstawie	art.	24	ust.	1	i	ust.	5	pkt	4	
ustawy	Pzp.	

5. Wykonawca	 może	 w	 celu	 potwierdzenia	 spełniania	 warunków	 udziału	 w	 postępowaniu,		
w	 stosownych	 sytuacjach,	 polegać	 na	 zdolnościach	 technicznych	 lub	 zawodowych	 lub	 sytuacji	
finansowej	lub	ekonomicznej	 innych	podmiotów,	niezależnie	od	charakteru	prawnego	łączących	
go	z	nimi	stosunków,	na	zasadach	określonych	w	art.	22a	ustawy	Pzp.	

6. Informacja	dla	podmiotów	wspólnie	ubiegających	się	o	udzielenie	zamówienia	 (art.	23	ustawy	
Pzp):	

6.1. Wykonawcy	 wspólnie	 ubiegający	 się	 udzielenie	 zamówienia	 publicznego	 zobowiązani	 są	
ustanowić	pełnomocnika	do	reprezentowania	ich	w	postępowaniu	albo	do	reprezentowania	
ich	 w	 postępowaniu	 i	 do	 zawarcia	 umowy	 -	 do	 oferty	 należy	 załączyć	 pełnomocnictwo	 z	
którego	wynikać	będzie	zakres	umocowania,	

6.2. każdy	 z	 Wykonawców	 oddzielnie	 musi	 udokumentować,	 że	 nie	 podlega	 wykluczeniu	 na	
podstawie	art.	24	ust.	1	i	ust.	5	pkt	4	ustawy	Pzp,	przedkładając	dokumenty	o	których	mowa	
w	Rozdziale	7	SIWZ,	

6.3. Wykonawcy	wspólnie	ubiegający	się	o	udzielenie	zamówienia	winni	łącznie	spełniać	warunki	
udziału	w	postępowaniu	o	których	mowa	w	art.	22	ust.1	ustawy	Pzp,	

6.4. oferta	 musi	 być	 podpisana	 w	 taki	 sposób,	 by	 prawnie	 zobowiązywała	 wszystkich	
Wykonawców	występujących	wspólnie,	

6.5. jeżeli	oferta	Wykonawców	wspólnie	ubiegających	się	o	 zamówienie	 zostanie	wybrana	 jako	
najkorzystniejsza,	Zamawiający	przed	zawarciem	umowy	może	zażądać	przedłożenia	umowy	
regulującej	współpracę	Wykonawców,	zawierającej:	

6.5.1. złożenie	 przez	 uczestników	 konsorcjum	 oświadczenia	 przyjęcia	 odpowiedzialności	
solidarnej,	 zapewniającej	 Zamawiającemu	 dochodzenie	 w	 sposób	 jednoznaczny	
ewentualnych	roszczeń	odszkodowawczych,	

6.5.2. prawa	i	obowiązki	uczestników	konsorcjum,	

6.5.3. oznaczenie	 czasu	 trwania	 konsorcjum	 (nie	 krótszy	 niż	 okres	 realizacji	 zamówienia	 i	
obowiązywania	gwarancji),	

6.5.4. udzielenia	 upoważnienia	 podmiotowi	 posiadającemu	 pełnomocnictwo	 do	
reprezentowania	konsorcjum,	na	wypadek	roszczeń	z	tytułu	rękojmi	i	gwarancji.	

6.6. wszelka	 korespondencja	 oraz	 rozliczenia	 dokonywane	 będą	 wyłącznie	 z	 podmiotem	
występującym	jako	reprezentant	pozostałych,		

6.7. w	 razie	 udziału	 w	 postępowaniu	 spółki	 cywilnej	 każdy	 z	 przedsiębiorców	 składa	 odrębnie	
zaświadczenie	 o	 wpisie	 do	 ewidencji	 działalności	 gospodarczej	 w	 zakresie	 objętym	
zamówieniem.		

7. Wykonawcy,	którzy	należąc	do	tej	samej	grupy	kapitałowej,	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	16	lutego	
2007	 r.	 o	 ochronie	 konkurencji	 i	 konsumentów,	 złożyli	 odrębne	 oferty,	 podlegają	wykluczeniu,	
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chyba	 że	 wykażą,	 że	 istniejące	 między	 nimi	 powiązania	 nie	 prowadzą	 do	 zachwiania	 uczciwej	
konkurencji	w	niniejszym	postępowaniu	o	udzielenie	zamówienia.	

8. Wykonawca,	który	podlega	wykluczeniu	na	podstawie	art.	24	ust.	1	pkt	13	i	14	ustawy	Pzp	oraz	pkt	
16-20	ustawy	oraz	na	podstawie	określonych	przez	Zamawiającego	w	SIWZ	przesłanek	z	art.	24	ust.	
5	pkt	4	ustawy	Pzp,	może	przedstawić	dowody	na	to,	że	podjęte	przez	niego	środki	są	wystarczające	
do	 wykazania	 rzetelności,	 w	 szczególności	 udowodnić	 naprawienie	 szkody	 wyrządzonej	
przestępstwem	lub	przestępstwem	skarbowym,	zadośćuczynienie	pieniężne	za	doznaną	krzywdę	
lub	naprawienie	szkody,	wyczerpujące	wyjaśnienie	stanu	faktycznego	oraz	współpracę	z	organami	
ścigania	oraz	podjęcie	konkretnych	środków	technicznych,	organizacyjnych	lub	kadrowych,	które	
są	 odpowiednie	 dla	 zapobiegania	 dalszym	 przestępstwom	 lub	 przestępstwom	 skarbowym	 lub	
nieprawidłowemu	 postępowaniu	Wykonawcy.	 Art.	 24	 ust.	 8	 ustawy	 Pzp	 nie	 stosuje	 się,	 jeżeli	
wobec	Wykonawcy,	będącego	podmiotem	zbiorowym,	orzeczono	prawomocnym	wyrokiem	sądu	
zakaz	 ubiegania	 się	 o	 udzielenie	 zamówienia	 oraz	 nie	 upłynął	 określony	 w	 tym	 wyroku	 okres	
obowiązywania	tego	zakazu.	

9. Ofertę	Wykonawcy	wykluczonego	z	postępowania	uznaje	się	za	odrzuconą.	

Rozdział	7.		Informacja	o	oświadczeniach	i	dokumentach,	jakie	mają	dostarczyć	Wykonawcy	w	celu	
potwierdzenia	spełniania	warunków	udziału	w	postępowaniu	i	w	celu	wykazania	braku	podstaw	do	
wykluczenia	
	

Dokumenty	składane	wraz	z	ofertą	

1. Wykonawca,	wraz	z	ofertą,	przedkłada:	

1.1. wstępne	 oświadczenie,	 o	 którym	 mowa	 w	 art.	 25a	 ust.	 1	 ustawy	 Pzp,	 tj.	 wstępne	
potwierdzenie,	 iż	 Wykonawca	 spełnia	 warunki	 udziału	 w	 postępowaniu	 oraz	 nie	 podlega	
wykluczeniu	z	postępowania	na	podstawie	art.	24	ust.	1	i	ust.	5	pkt	4	ustawy	Pzp	-		zgodnie	ze	
wzorem	oświadczeń,	stanowiącym	załączniki	nr	3	do	SIWZ;	

1.2. wykaz	klauzul	fakultatywnych	-		zgodnie	ze	wzorem	oświadczeń,	stanowiącym	załącznik	nr	7	
do	SIWZ;	

1.3. oświadczenie	o	odstępstwach	od	zapisów	OWU,	które	będą	miały	zastosowanie,	w	związku	z	
akceptacją	SIWZ,	zgodnie	ze	wzorem	oświadczenia,	stanowiącym	załącznik	nr	8	do	SIWZ;	

1.4. oświadczenie	o	części	zamówienia,	które	Wykonawca	zamierza	powierzyć	podwykonawcom	-		
zgodnie	ze	wzorem	oświadczeń,	stanowiącym	załączniki	nr	4	do	SIWZ.	

2. Jeżeli	Wykonawca,	który	powołuje	się	na	zasoby	innych	podmiotów	w	celu	wykazania	spełniania	
warunków	 udziału	 w	 postępowaniu,	 o	 czym	 mowa	 w	 art.	 22a	 ust.	 1	 ustawy	 Pzp,	 zamieszcza		
w	oświadczeniu,	o	którym	mowa	w	pkt	1	informacje	o	tych	podmiotach	w	celu	wykazania	braku	
istnienia	wobec	nich	podstaw	wykluczenia	oraz	spełniania,	w	zakresie,	w	jakim	powołuje	się	na	ich	
zasoby,	warunków	udziału	w	postępowaniu.	

3. W	 przypadku	 wspólnego	 ubiegania	 się	 przez	 Wykonawców	 o	 udzielenie	 zamówienia	
oświadczenie,	o	którym	mowa	w	pkt	1,	składa	każdy	z	Wykonawców	wspólnie	ubiegających	się		
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o	 udzielenie	 zamówienia.	 Oświadczenie	 ma	 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	 do	 wykluczenia.	
Oświadczenie	każdego	z	Wykonawców	wspólnie	ubiegających	się	o	zamówienie,	podpisuje	osoba	
uprawniona	do	reprezentowania	każdego	z	tych	Wykonawców.	
	

Dokumenty	składane	na	wezwanie	Zamawiającego	

4. Zgodnie	 z	 art.	 24aa	 ustawy	 Pzp,	 Zamawiający	 dokona	 oceny	 ofert,	 a	 następnie	 zbada	 czy	
Wykonawca,	 którego	 oferta	 została	 najwyżej	 oceniona	 zgodnie	 z	 kryteriami	 oceny	 ofert,	
określonymi	 w	 SIWZ,	 nie	 podlega	 wykluczeniu	 oraz	 spełnia	 warunki	 udziału	 w	 postępowaniu.	
Zamawiający	przed	udzieleniem	zamówienia	wezwie	Wykonawcę,	którego	oferta	oceniona	została	
najwyżej,	do	złożenia	w	terminie	co	najmniej	5	dni	od	dnia	otrzymania	wezwania,	aktualnych	na	
dzień	złożenia,	następujących	oświadczeń	i	dokumentów:	

4.1. zezwolenie	 na	 prowadzenie	 działalności	 ubezpieczeniowej	 zgodnie		
z	ustawą	z	dnia	11	września	2015	r.	o	działalności	ubezpieczeniowej	i	reasekuracyjnej	(Dz.	U.	
z	 2018	 r.,	 poz.	 999),	 w	 zakresie	 wszystkich	 grup	 ryzyk	 objętych	 Opisem	 przedmiotu	
zamówienia,	 wydane	 przez	 właściwy	 organ	 nadzoru	 bądź	 zaświadczenie	 wydane	 przez	
Komisję	 Nadzoru	 Finansowego	 o	 posiadaniu	 uprawnień	 do	 prowadzenia	 działalności	
ubezpieczeniowej,	 bądź	 inny	 dokument	 właściwego	 organu	 na	 wykonywanie	 działalności	
ubezpieczeniowej	 w	 państwie	 członkowskim	 Unii	 Europejskiej,	 w	 którym	 ten	 zakład	 ma	
siedzibę,	 potwierdzający	 posiadanie	 uprawnień	 do	 prowadzenia	 działalności	
ubezpieczeniowej	 w	 zakresie	 wszystkich	 grup	 ryzyk	 objętych	 przedmiotem	 zamówienia	
zgodnie	z	ustawą	o	działalności	ubezpieczeniowej	i	reasekuracyjnej.	

5. Jeżeli	Wykonawca,	wykazując	spełnianie	warunków,	o	których	mowa	w	Rozdziale	6	SIWZ,	polega	
na	 zasobach	 innych	podmiotów	 na	 zasadach	określonych	w	22a	ustawy	Pzp,	 zobowiązany	 jest	
udowodnić	 Zamawiającemu,	 iż	 będzie	 dysponował	 zasobami	 innych	 podmiotów	 w	 stopniu	
niezbędnym	 dla	 należytego	 wykonania	 Przedmiotu	 zamówienia	 oraz,	 iż	 stosunek	 łączący	
Wykonawcę	z	 tymi	podmiotami	gwarantuje	 rzeczywisty	dostęp	do	 ich	 zasobów,	przedstawiając	
Zamawiającemu	dokumenty	określające	w	szczególności:	

5.1. zakres	dostępnych	Wykonawcy	zasobów	innego	podmiotu;	

5.2. sposób	 wykorzystania	 zasobów	 innego	 podmiotu	 przez	 Wykonawcę	 przy	 wykonywaniu	
zamówienia	publicznego;		

5.3. zakres	 i	 okres	 udziału	 innego	 podmiotu	 przy	wykonywaniu	 Przedmiotu	 zamówienia,	 który	
będzie	dysponował	zasobami	niezbędnymi	do	realizacji	Przedmiotu	zamówienia;	

5.4. czy	podmiot,	na	zdolnościach	którego	Wykonawca	polega	w	odniesieniu	do	warunków	udziału	
w	 postępowaniu	 dotyczących	 wykształcenia,	 kwalifikacji	 zawodowych	 lub	 doświadczenia,	
zrealizuje	roboty	budowlane,	których	wskazane	zdolności	dotyczą.		

6. Wykonawca,	 w	 terminie	 3	 dni	 od	 dnia	 zamieszczenia	 na	 stronie	 internetowej	 Zamawiającego	
informacji	z	otwarcia	ofert,	o	czym	mowa	w	art.	86	ust.	5	ustawy	Pzp,	samodzielnie,	bez	wezwania	
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Zamawiającego,	 przekaże	 Zamawiającemu	 oświadczenie	 o	 przynależności	 lub	 braku	
przynależności	do	tej	samej	grupy	kapitałowej,	o	której	mowa	w	art.	24	ust.	1	pkt	23	ustawy	Pzp,	
z	innymi	wykonawcami	składającymi	oferty	w	danym	postępowaniu,	wg	Załącznika	nr	5	do	SIWZ.	
Wraz	ze	złożeniem	oświadczenia,	Wykonawca	może	przedstawić	dowody,	że	powiązania	z	innym	
Wykonawcą	nie	prowadzą	do	zakłócenia	konkurencji	w	postępowaniu	o	udzielenie	zamówienia.	

7. Jeżeli	Wykonawca	 nie	 złoży	 oświadczeń,	 o	 których	mowa	w	 pkt	 1	 niniejszego	 Rozdziału	 SIWZ,	
dokumentu,	 o	 którym	 mowa	 w	 pkt	 4	 niniejszego	 Rozdziału	 SIWZ	 lub	 innych	 dokumentów	
niezbędnych	do	przeprowadzenia	postępowania,	oświadczenia	lub	dokumenty	są	niekompletne,	
zawierają	błędy	lub	budzą	wskazane	przez	zamawiającego	wątpliwości,	Zamawiający	wezwie	do	
ich	 złożenia,	 uzupełnienia	 lub	 poprawienia	 lub	 do	 udzielania	 wyjaśnień,	 chyba	 że	 mimo	 ich	
złożenia,	uzupełnienia	 lub	poprawienia	 lub	udzielenia	wyjaśnień	oferta	wykonawcy	podlegałaby	
odrzuceniu	albo	konieczne	byłoby	unieważnienie	postępowania.	

8. Jeżeli	 jest	 to	 niezbędne	 do	 zapewnienia	 odpowiedniego	 przebiegu	 postępowania	 o	 udzielenie	
zamówienia,	 Zamawiający	 może	 na	 każdym	 etapie	 postępowania	 wezwać	 Wykonawców	 do	
złożenia	wszystkich	lub	niektórych	dokumentów	potwierdzających,	że	nie	podlegają	wykluczeniu,	
spełniają	warunki	udziału	w	postępowaniu,	a	jeżeli	zachodzą	uzasadnione	podstawy	do	uznania,	
że	złożone	uprzednio	dokumenty	nie	są	już	aktualne,	do	złożenia	aktualnych	dokumentów.	

9. Jeżeli	Wykonawca	 nie	 złoży	 wymaganych	 pełnomocnictw	 albo	 złoży	 wadliwe	 pełnomocnictwa,	
zamawiający	 wezwie	 go	 do	 ich	 złożenia,	 chyba	 że	 mimo	 ich	 złożenia	 oferta	 Wykonawcy	
podlegałaby	odrzuceniu	albo	konieczne	byłoby	unieważnienie	postępowania.	

10. Oświadczenia	i	dokumenty,	wskazane	w	niniejszym	rozdziale	muszą	spełniać	wymagania	określone	
w	 ustawie	 i	 w	 przepisach	 rozporządzenia	Ministra	 Rozwoju	 z	 dnia	 26	 lipca	 2016	 r.	 w	 sprawie	
rodzajów	 dokumentów,	 jakich	 może	 żądać	 zamawiający	 od	 wykonawcy	 w	 postępowaniu	 o	
udzielenie	zamówienia	(Dz.	U.	z	2016	r.	poz.	1126).	
	

11. Oświadczenia,	o	których	mowa	w	ust.	1	i	6	składane	są	w	oryginale.		
	

12. Dokumenty,	o	których	mowa	w	SIWZ,	inne	niż	oświadczenia,	o	których	mowa	w	ust.	11,	składane	
są	w	oryginale	 lub	kopii	potwierdzonej	 za	 zgodność	 z	oryginałem.	Potwierdzenia	 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.	

13. Z	postępowania	o	udzielenie	zamówienia	wyklucza	się	Wykonawców	w	przypadkach	określonych		
w	ustawie	Pzp.	

14. Ofertę	Wykonawcy	wykluczonego	z	postępowania	uznaje	się	za	odrzuconą.	
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Rozdział	 8.	 Sposób	 porozumiewania	 się	 zamawiającego	 z	 Wykonawcami	 oraz	 przekazywania	
oświadczeń	 i	 dokumentów,	 a	 także	 wskazanie	 osób	 uprawnionych	 do	 porozumiewania	 się	 z	
Wykonawcami.	
 

1. W	 niniejszym	 postępowaniu	 wszelkie	 oświadczenia,	 wnioski,	 zawiadomienia	 oraz	 informacje	
przekazywane	będą	zgodnie	z	wyborem	Zamawiającego	w	formie:	
1.1. pisemnej	na	adres:	FILHARMONIA	NARODOWA,	ul.	Jasna	5,	00-950	Warszawa	lub		
1.2. faksem	na	numer:	22	55	17	200;	
1.3. drogą	elektroniczną	na	adres:	sekretariat@filharmonia.pl	

2. Jeżeli	 Zamawiający	 lub	Wykonawca	 przekazują	 oświadczenia,	 wnioski,	 zawiadomienia	 lub	 inne	
informacje	 za	 pomocą	 faksu	 lub	 poczty	 elektronicznej,	 każda	 ze	 stron	 na	 żądanie	 drugiej	
niezwłocznie	potwierdza	fakt	ich	otrzymania	i	obowiązkowo	przekazuje	je	w	formie	pisemnej.	W	
przypadku	 przekazania	 korespondencji	 faxem	 lub	 drogą	 elektroniczną	 Zamawiający	 nie	 będzie	
przekazywał	jej	w	formie	pisemnej,	z	tym	że	forma	pisemna	jest	zawsze	dopuszczalna.		

3. Oświadczenia,	wnioski,	zawiadomienia	oraz	informacje	przekazane	faksem	lub	drogą	elektroniczną	
uważa	się	za	złożone	w	terminie,	jeśli	ich	treść	dotrze	do	Zamawiającego	przed	upływem	terminu	
i	fakt	ich	otrzymania	zostanie	potwierdzony.	

4. W	 przypadku	 przekazywania	 oświadczeń,	 wniosków,	 zawiadomień	 oraz	 informacji	 faksem	 lub	
drogą	 elektroniczną,	 każda	 ze	 stron,	 na	 żądanie	 drugiej,	 niezwłocznie	 potwierdza	 fakt	 ich	
otrzymania	wraz	z	informacją	o	godzinie	i	dacie	ich	otrzymania	za	pomocą	takiego	samego	środka	
komunikacji	jakim	przekazano	treść	oświadczenia,	wniosku,	zawiadomienia	lub	informacji.	

5. Forma	 pisemna	 zastrzeżona	 jest	 dla	 złożenia	 oferty	 wraz	 z	 załącznikami,	 w	 tym	 oświadczeń	 i	
dokumentów	potwierdzających	spełnianie	warunków	udziału	w	postępowaniu	oraz	oświadczeń	i	
dokumentów	 potwierdzających	 spełnianie	 przez	 oferowany	 przedmiot	 zamówienia	 wymagań	
określonych	przez	Zamawiającego,	a	także	zmiany	lub	wycofania	oferty.	

6. Osobą	uprawnioną	do	porozumiewania	się	z	Wykonawcami	w	godz.	8.00	–	16:00	jest	Pani	Barbara	
Grzymała,	nr	tel.	604	55	96	77.		

7. Zamawiający	przyjmuje	wszelkie	pisma	w	godzinach	urzędowania,	tj.	od	poniedziałku	do	piątku,	w	
godzinach	od	8.00	do	16.00.	

8. Wykonawcy	 są	 zobowiązani,	 w	 przypadku	 prowadzenia	 przez	 Zamawiającego	 postępowania	
wyjaśniającego	na	podstawie	art.	87	ustawy	Pzp,	do	złożenia	wyjaśnień	w	formie	i	o	treści	zgodnej	
z	zapytaniem	Zamawiającego.	

	

Rozdział	9.	Zasady	udzielania	wyjaśnień	dotyczących	treści	SIWZ	
 

1. Wykonawca	 może	 zwrócić	 się	 do	 Zamawiającego	 o	 wyjaśnienie	 treści	 SIWZ.	 Zamawiający	 jest	
obowiązany	udzielić	wyjaśnień	nie	później	niż	na	2	dni	przed	upływem	terminu	składania	ofert	pod	
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warunkiem,	że	wniosek	o	wyjaśnienie	treści	SIWZ	wpłynął	do	Zamawiającego	nie	później	niż	do	
końca	dnia,	w	którym	upływa	połowa	wyznaczonego	terminu	składania	ofert.		

2. Treść	 zapytań	wraz	 z	wyjaśnieniami,	bez	ujawniania	 źródła	 zapytania,	 Zamawiający	 zamieści	na	
stronie	internetowej,	na	której	została	udostępnione	SIWZ.	

3. W	 uzasadnionych	 przypadkach,	 przed	 upływem	 terminu	 składania	 ofert,	 Zamawiający	 może	
zmienić	treść	SIWZ.	Zmiany	dokonane	przez	Zamawiającego	zostaną	niezwłocznie	zamieszczone	
na	stronie	internetowej,	na	której	została	udostępnione	SIWZ.		

4. Dokonana	przez	Zamawiającego	zmiana	treści	SIWZ	a	także	pisemne	odpowiedzi	na	zadane	pytania	
staną	się	integralną	częścią	SIWZ.		

5. Zmiany	 SIWZ	 mogą	 wynikać	 zarówno	 z	 pytań	 zadanych	 przez	 Wykonawców,	 jak	 i	 z	 własnej	
inicjatywy	Zamawiającego.		

6. Jeżeli	 zmiana	 treści	 SIWZ	 będzie	 prowadziła	 do	 zmiany	 treści	 ogłoszenia	 o	 zamówieniu,	
Zamawiający	zamieści	ogłoszenie	o	zmianie	ogłoszenia	w	Biuletynie	Zamówień	Publicznych.		

Rozdział	10.	Wymagania	dotyczące	wadium.	

Zamawiający	nie	wymaga	wniesienia	wadium. 

Rozdział	11.	Termin	związania	ofertą	

1. Wykonawca	składający	ofertę	pozostaje	nią	związany	przez	okres	30	dni.	

2. Bieg	terminu	związania	ofertą	rozpoczyna	się	wraz	z	upływem	terminu	składania	ofert.	

Rozdział	12.	Opis	sposobu	przygotowania	ofert	
	

1. Wykonawca	może	złożyć	jedną	ofertę.		

2. Wykonawca	zobowiązany	jest	do	przedstawienia	formularza	ofertowego	w	formie	pisemnej	pod	
rygorem	nieważności,	 	zgodnie	z	treścią	SIWZ,	w	szczególności	zgodnie	ze	wzorem	stanowiącym	
załącznik	 nr	 1	 do	 SIWZ.	 Zamawiający	 informuje,	 że	 w	 przypadku	 złożenia	 oferty	 bez	 użycia	
załączonego	 formularza	 złożona	 oferta	musi	 zawierać	wszelkie	 informacje	wymagane	 na	mocy	
SIWZ	i	wynikające	z	zawartości	Formularza	oferty.		

3. Treść	oferty	musi	odpowiadać	treści	SIWZ	i	obejmować	całość	zamówienia	zgodnie	dokumentami	
zawartymi	w	załącznikach	do	SIWZ.	

4. Oferta	powinna	być	podpisana	przez	osobę/osoby	upoważnione	do	reprezentowania	Wykonawcy,	
zgodnie	z	formą	reprezentacji	określoną	w	rejestrze	sądowym	lub	innym	dokumencie	właściwym	
dla	danej	 formy	organizacyjnej	Wykonawcy	albo	przez	osobę	upoważnioną.	Ofertę	składa	się	w	
języku	polskim,	natomiast	każdy	dokument	w	języku	obcym	(załączony	do	oferty)	należy	złożyć	z	
tłumaczeniem	 na	 język	 polski,	 poświadczonym	 przez	 Wykonawcę.	 W	 razie	 jakichkolwiek	
wątpliwości	uznaje	się,	że	wersja	w	języku	polskim	jest	wiążąca.	

5. Do	oferty	należy	dołączyć:	
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5.1. oświadczenie	Wykonawcy	o	spełnianiu	warunków	udziału		w	postępowaniu	i	braku	podstaw	
do	wykluczenia	z	postępowania,	o	którym	mowa	w	Rozdziale	7	pkt	1.1	SIWZ;	

5.2. wykaz	klauzul	fakultatywnych,	o	którym	mowa	w	Rozdziale	7	pkt	1.2	SIWZ;	

5.3. oświadczenie	o	odstępstwach	od	zapisów	OWU,	które	będą	miały	zastosowanie,	w	związku	z	
akceptacją	SIWZ,	o	którym	mowa	w	Rozdziale	7	pkt	1.3	SIWZ;	

5.4. oświadczenie	o	części	zamówienia,	które	Wykonawca	zamierza	powierzyć	podwykonawcom,	
o	którym	mowa	w	Rozdziale	7	pkt	1.4	SIWZ;	

5.5. pełnomocnictwo	do	podpisania	oferty,	jeśli	osoba	bądź	osoby	podpisujące	ofertę	działają	na	
podstawie	pełnomocnictwa,	o	 ile	umocowanie	do	dokonania	przedmiotowej	 czynności	nie	
wynika	z	dokumentów	rejestrowych	załączonych	do	oferty;	

6. Zamawiający	wymaga,	aby	Wykonawca	złożył	w	formie	oryginału:	

6.1. formularz	oferty;	

6.2. oświadczenia,	o	których	mowa	w	pkt	5.1	-	5.4	powyżej	

6.3. oświadczenie	o	przynależności	 lub	braku	przynależności	 do	 tej	 samej	 grupy	 kapitałowej,	o	
którym	mowa	w	rozdziale	7	pkt	7	SIWZ.	

7. Pozostałe	dokumenty	wymienione	w	SIWZ	można	złożyć	w	formie	oryginału	lub	kopii.	Kopie	mają	
być	 poświadczone	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 przez	 osobę/y	 upoważnione	 do	 reprezentowania	
Wykonawcy,	 z	 wyłączeniem	 kopii	 pełnomocnictw	 załączonych	 do	 oferty,	 które	 muszą	 być	
poświadczone	za	zgodność	z	oryginałem	przez	notariusza.	

8. W	przypadku	Wykonawców	wspólnie	ubiegających	się	o	udzielenie	zamówienia	oraz	w	przypadku	
podmiotów,	na	zasobach	których	Wykonawca	polega	na	zasadach	określonych	w	art.	22a	ustawy	
Pzp,	 kopie	 dokumentów	 dotyczących	 odpowiednio	 Wykonawcy	 lub	 tych	 podmiotów	 są	
poświadczane	za	zgodność	z	oryginałem	odpowiednio	przez	Wykonawcę	lub	te	podmioty.	

9. Poświadczenie	za	zgodność	z	oryginałem	należy	sporządzić	w	sposób	umożliwiający	identyfikację	
podpisu	(np.	podpis	wraz	z	pieczątka	imienną	lub	czytelnie	imię	i	nazwisko).	

10. Zamawiający	 może	 żądać	 przedstawienia	 oryginału	 lub	 notarialnie	 poświadczonej	 kopii	
dokumentu	wyłącznie	wtedy,	gdy	złożona	kopia	dokumentu	jest	nieczytelna	lub	budzi	wątpliwości	
co	do	jej	prawdziwości.	

11. Każda	 strona	 zawierająca	 jakąkolwiek	 treść	 powinna	 być	 podpisana	 lub	 parafowana	 przez	
osobę/osoby	 podpisujące	 ofertę.	 Wszelkie	 poprawki	 w	 treści	 oferty,	 w	 szczególności	 każde	
przekreślenie,	przerobienie,	uzupełnienie,	nadpisanie,	przesłonięcie	korektorem	itp.	powinny	być	
parafowane	przez	osobę/osoby	podpisujące	ofertę.	

12. Oferty	nieczytelne	nie	będą	rozpatrywane.	

13. Żadne	dokumenty	wchodzące	w	skład	oferty,	w	tym	również	przedstawione	w	formie	oryginałów,	
nie	podlegają	zwrotowi	przez	Zamawiającego.	

14. Wykonawca	powinien	umieścić	ofertę	wraz	ze	wszystkimi	załącznikami	w	zamkniętej	kopercie.	
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15. Wykonawca	powinien	umieścić	na	kopercie	znak	postępowania.	

16. Na	 kopercie	 (opakowaniu)	 powinny	 widnieć	 nazwa	 i	 adres	 Zamawiającego	 oraz	 następujące	
oznaczenie:	

Usługa	kompleksowego	ubezpieczenia	Filharmonii	Narodowej	w	Warszawie	

oraz	

„Nie	otwierać	przed	dniem	28	grudnia	2018	r.,	godz.	11.30”.	

	

17. Przed	upływem	terminu	składania	ofert	Wykonawca	może	wprowadzić	zmiany	do	złożonej	oferty.	
Zmiany	winny	być	doręczone	Zamawiającemu	na	piśmie	przed	upływem	terminu	składnia	ofert.	
Oświadczenie	o	wprowadzeniu	zmian	winno	być	opakowane	tak	jak	oferta,	a	opakowanie	winno	
zawierać	 dodatkowe	 oznaczenie	 wyrazem	 „ZMIANA”.	 Koperty	 oznaczone	 „ZMIANA”	 zostaną	
otwarte	 przy	 otwieraniu	 oferty	 Wykonawcy,	 który	 wprowadził	 zmiany	 i	 po	 stwierdzeniu	
poprawności	procedury	dokonywania	zmian,	zostaną	dołączone	do	oferty.	

18. Wykonawca	 może,	 przed	 upływem	 terminu	 do	 składania	 ofert	 wycofać	 ofertę,	 stosując	
odpowiednio	zasady	 jak	przy	wprowadzeniu	zmian,	oznaczając	kopertę	napisem	„WYCOFANIE”.	
Koperty	 oznakowane	 w	 ten	 sposób	 będą	 otwierane	 w	 pierwszej	 kolejności	 po	 potwierdzeniu	
poprawności	postępowania	Wykonawcy	oraz	zgodności	z	danymi	na	kopercie	wycofywanej	oferty.	
Koperty	z	ofertami	Wykonawców	wycofywanych	nie	będą	otwierane.	

19. Zamawiający	niezwłocznie	zwraca	ofertę,	która	została	złożona	po	terminie.	

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

21. Oferta	zostanie	odrzucona	w	przypadkach	określonych	w	art.	87	ust.	PZP.	

22. Złożenie	większej	 liczby	ofert	 lub	oferty	 zawierającej	wariantowe	wykonanie	usługi,	 spowoduje	
odrzucenie	wszystkich	ofert	złożonych	przez	danego	Wykonawcę.	

23. Jeżeli	zaoferowana	cena	lub	jej	istotne	części	składowe,	wydadzą	się	rażąco	niskie	w	stosunku	do	
przedmiotu	zamówienia	 i	będą	budzić	wątpliwości	Zamawiającego	co	do	możliwości	wykonania	
przedmiotu	 zamówienia	 zgodnie	 z	 wymaganiami	 określonymi	 przez	 Zamawiającego	 lub	
wynikającymi	 z	 odrębnych	 przepisów,	 Zamawiający	 zwróci	 się	 o	 udzielenie	 wyjaśnień,	 w	 tym	
złożenie	dowodów,	dotyczących	wyliczenia	ceny,	w	szczególności	w	zakresie:	

23.1. oszczędności	 metody	 wykonania	 zamówienia,	 wybranych	 rozwiązań	 technicznych,	
wyjątkowo	sprzyjających	warunków	wykonywania	zamówienia	dostępnych	dla	Wykonawcy,	
oryginalności	 projektu	Wykonawcy,	 kosztów	 pracy,	 których	 wartość	 przyjęta	 do	 ustalenia	
ceny	nie	może	być	niższa	od	minimalnego	wynagrodzenia	za	pracę	albo	minimalnej	stawki	
godzinowej,	 ustalonych	 na	 podstawie	 przepisów	 ustawy	 z	 dnia	 10	 października	 2002	 r.		
o	minimalnym	wynagrodzeniu	za	pracę	(Dz.	U.	z	2015	r.	poz.	2008	oraz	z	2016	r.	poz.	1265);	

23.2. pomocy	publicznej	udzielonej	na	podstawie	odrębnych	przepisów;	
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23.3. wynikającym	 z	 przepisów	 prawa	 pracy	 i	 przepisów	 o	 zabezpieczeniu	 społecznym,	
obowiązujących	w	miejscu,	w	którym	realizowane	jest	zamówienie;	

23.4. wynikającym	z	przepisów	prawa	ochrony	środowiska;	

23.5. powierzenia	wykonania	części	zamówienia	podwykonawcy.	

24. W	przypadku	gdy	cena	całkowita	oferty	będzie	niższa	o	co	najmniej	30%	od:	

24.1. wartości	zamówienia	powiększonej	o	należny	podatek	od	towarów	i	usług,	ustalonej	przed	
wszczęciem	 postępowania	 lub	 średniej	 arytmetycznej	 cen	 wszystkich	 złożonych	 ofert,	
Zamawiający	zwróci	się	o	udzielenie	wyjaśnień,	chyba	że	rozbieżność	wynika	z	okoliczności	
oczywistych,	które	nie	wymagają	wyjaśnienia;	

24.2. wartości	zamówienia	powiększonej	o	należny	podatek	od	towarów	i	usług,	zaktualizowanej	z	
uwzględnieniem	okoliczności,	 które	 nastąpiły	 po	wszczęciu	 postępowania,	w	 szczególności	
istotnej	zmiany	cen	rynkowych,	Zamawiający	może	zwrócić	się	o	udzielenie	wyjaśnień.	

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

Rozdział	13.	Miejsce	oraz	termin	składania	i	otwarcia	ofert	
 

1. Ofertę	należy	złożyć	w	zamkniętej	kopercie	(opakowaniu)	w	siedzibie	Zamawiającego:	

FILHARMONIA	NARODOWA		

ul.	Jasna	5,	00-950	Warszawa	

pokój	nr	109,	I	piętro	-	Sekretariat	

nie	później	niż	do	dnia	28	grudnia	2018	r.	do	godziny	11.30.	

2. Dla	ofert	przesłanych	do	Zamawiającego	 liczy	się	data	 i	godzina	dostarczenia	oferty	do	siedziby	
Zamawiającego.	

3. Otwarcie	ofert	nastąpi	w	siedzibie	Zamawiającego:	

FILHARMONIA	NARODOWA		

ul.	Jasna	5,	00-950	Warszawa	

pokój	308,	w	dniu	28 grudnia 2018 r., o	godz.	12.00.	

4. Otwarcie	ofert	jest	jawne.	

5. Bezpośrednio	 przed	 otwarciem	 ofert	 Zamawiający	 poda	 kwotę,	 jaką	 zamierza	 przeznaczyć	 na	
sfinansowanie	zamówienia.	

6. Podczas	 otwarcia	 ofert	 Zamawiający	 poda	 nazwy	 (firmy)	 oraz	 adresy	 Wykonawców,	 a	 także	
informacje	dotyczące	 ceny,	 terminu	wykonania	 zamówienia	 i	warunków	płatności	 zawartych	w	
ofertach.	

7. Niezwłocznie	po	otwarciu	ofert	Zamawiający	zamieści	na	stronie	internetowej,	na	której	została	
udostępniona	 SIWZ	 informacje	 dotyczące	 kwoty,	 jaką	 zamierza	 przeznaczyć	 na	 sfinansowanie	
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zamówienia,	firm	oraz	adresów	wykonawców,	którzy	złożyli	oferty	w	terminie	oraz	ceny,	terminu	
wykonania	zamówienia,	okresu	gwarancji	i	warunków	płatności	zawartych	w	ofertach.	

 

Rozdział	14.	Opis	sposobu	obliczenia	ceny	

1. Walutą	oferty	jest	złoty	polski.	Zamawiający	wymaga,	aby	oferta	cenowa	zawierała:		

1.1. cenę	netto	w	[zł],	kwotę	podatku	VAT	(wg	obowiązujących	przepisów)	oraz	cenę	brutto	w	[zł];	

1.2. dla	 Wykonawców	 zagranicznych	 (tj.	 Wykonawców	 nieposiadających	 siedziby	 lub	 miejsca	
zamieszkania	 na	 terytorium	Rzeczypospolitej	 Polskiej	 (RP)	 i	 niepodlegających	obowiązkowi	
zarejestrowania	się	jako	podatnik	VAT	czynny	w	RP	–	wg	stanu	aktualnego	w	dacie	składania	
oferty):	cenę	netto	w	[zł],	z	zastrzeżeniem	postanowień	poniżej;	

1.3. w	 przypadku	 wspólnego	 ubiegania	 się	 o	 udzielenie	 zamówienia	 przez	 Wykonawców	
krajowych	 i	zagranicznych,	sposób	złożenia	oferty	cenowej	uzależniony	 jest	od	siedziby	 lub	
miejsca	 zamieszkania	 pełnomocnika	 (ustanowionego	 przez	 Wykonawców	 wspólnie	
ubiegających	się	o	udzielenie	zamówienia)	zobowiązanego	do	wystawiania	faktur	należnych	z	
tytułu	 wykonania	 umowy.	 Pełnomocnik	 mający	 siedzibę	 lub	 miejsce	 zamieszkania	 na	
terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej	 lub	podlegający	obowiązkowi	 zarejestrowania	 się	 jako	
podatnik	 VAT	 czynny	w	 RP	 (wg	 stanu	 aktualnego	w	 dacie	 składania	 oferty),	 składa	 ofertę	
cenową	zgodnie	z	wymaganiami	pkt	1.1	powyżej	zaś	pełnomocnik	nieposiadający	siedziby	lub	
miejsca	zamieszkania	na	terytorium	RP	i	niepodlegający	obowiązkowi	zarejestrowania	się	jako	
podatnik	 VAT	 czynny	w	 RP	 (wg	 stanu	 aktualnego	w	 dacie	 składania	 oferty),	 składa	 ofertę	
cenową	zgodnie	z	wymaganiami	pkt	1.2	powyżej.	

2. Dla	celów	przeprowadzenia	postępowania,	w	tym	porównania	ofert,	Zamawiający,	w	przypadku	o	
którym	mowa	w	pkt	1.2	oraz	1.3,	doliczy	do	ceny	netto	Wykonawcy	zagranicznego	kwotę	podatku	
VAT,	 jaki	 byłby	 należny	 wg	 obowiązujących	 w	 RP	 przepisów	 prawa,	 w	 tym	 z	 uwzględnieniem	
postanowień	art.	91	ust.	3a	ustawy	Pzp.		

3. 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.	Wykonawca	składając	ofertę,	informuje	Zamawiającego,	czy	
wybór	 oferty	 będzie	 prowadzić	 do	 powstania	 u	 Zamawiającego	 obowiązku	 podatkowego,	
wskazując	nazwę	(rodzaj)	towaru	lub	usługi,	których	dostawa	lub	świadczenie	będzie	prowadzić	do	
jego	 powstania,	 oraz	 wskazując	 ich	 wartość	 bez	 kwoty	 podatku	 (wzór	 takiej	 informacji	
przedstawiony	jest	w	Formularzu	oferty,	stanowiącym	Załącznik	nr	1	do	SIWZ).	

4. Wykonawca	określi	cenę	oferty	podając	ją	w	zapisie	liczbowym	i	słownie.		

5. W	przypadku,	gdy	Wykonawca	poda	cenę	oferty	lub	cenę	jednostkową	z	dokładnością	większą	niż	
do	drugiego	miejsca	po	przecinku	lub	dokona	nieprawidłowego	zaokrąglenia	ceny,	to	ten	sposób	
wyliczenia	 ceny	 zostanie	 uznany	 za	 oczywistą	 omyłkę	 rachunkową.	 Zamawiający	 dokona	
przeliczenia	podanych	w	ofercie	cen	do	dwóch	miejsc	po	przecinku,	stosując	następującą	zasadę:	
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podane	w	ofercie	kwoty	zostaną	zaokrąglone	do	pełnych	groszy,	przy	czym	końcówki	o	wartości	
poniżej	 0,5	 grosza	 zostaną	 pominięte,	 a	 końcówki	 o	 wartości	 0,5	 grosza	 i	 wyższe	 zostaną	
zaokrąglone	do	1	grosza.		

6. W	 przypadku	 rozbieżności	 w	 ofercie	 pomiędzy	 kwotą	 wyrażoną	 liczbowo	 a	 kwotą	 wyrażoną	
słownie	przyjmuje	się	za	poprawną	kwotę	wyrażoną	liczbowo.	

7. Wykonawca	zobowiązany	jest	podać	cenę	oferty	netto	i	brutto	oraz	ceny	jednostkowe	zgodnie	z	
zasadami	określonymi	w	Formularzu	oferty,	stanowiącym	Załącznik	Nr	2	do	SIWZ.		

8. Zamawiający	informuje,	że	w	przypadku	złożenia	oferty	bez	użycia	załączonego	Formularza	oferty	
złożona	oferta	musi	zawierać	wszelkie	informacje	wymagane	przez	SIWZ	i	wynikające	z	zawartości	
wzoru	Formularza	oferty.	

9. Wykonawca	określi	cenę	oferty,	która	obejmować	będzie	wykonanie	przedmiotu	zamówienia	na	
warunkach	określonych	w	SIWZ.		

10. Cena	oferty,	ani	żadna	z	cen	jednostkowych	nie	może	być	równa	„0”	albo	przedstawiać	wartości	
ujemnej.	

11. Oferta	musi	 zawierać	 ostateczną,	 kompletną	 i	 jednoznaczną	 cenę	 obejmującą	 wszelkie	 koszty,	
narzuty	i	składniki	związane	z	wykonaniem	przedmiotu	zamówienia	z	uwzględnieniem	wszystkich	
opłat	i	podatków	oraz	ewentualnych	rabatów	i	upustów.		

12. Każdy	z	Wykonawców	może	w	złożonej	ofercie	zaproponować	tylko	jedną	cenę	oferty	i	nie	może	
jej	zmienić.	

13. Zamawiający	nie	dopuszcza	rozliczenie	w	walutach	obcych.	

 

Rozdział	15.	Kryteria	wyboru	oferty	i	sposób	oceny	ofert	

	 	

1. Oferty	będą	oceniane	w	dwóch	etapach:	

1.1. Etap	1	-	ocena	w	zakresie	wymagań	formalnych	i	kompletności	oferty;	oferty	nie	spełniające	
wymagań	 formalnych	 określonych	w	 SIWZ	 zostaną	 odrzucone;	w	 tym	 etapie	 Zamawiający	
oceni	czy	każda	z	ofert:	

1.1.1. spełnia	warunki	określone	w	SIWZ;	

1.1.2. została	prawidłowo	podpisana;	

1.1.3. nie	zawiera	błędów	w	obliczeniu	ceny;	

1.1.4. zawiera	rażąco	niską	cenę	w	stosunku	do	Przedmiotu	Zamówienia.	

1.2. Etap	2	-	ocena	merytoryczna	ofert	według	Kryteriów	oceny	ofert	określonych	poniżej;	w	tym	
etapie	rozpatrywane	będą	oferty	niepodlegające	odrzuceniu.	

2. Za	najkorzystniejszą	zostanie	uznana	oferta,	która	uzyskała	najwyższą	ilość	punktów.	

3. Przy	wyborze	oferty	Zamawiający	będzie	kierował	się	kryterium:	
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3.1. Ceny	(C)	i	przypisuje	mu	znaczenie	60	%;	

3.2. Akceptacja	klauzul	fakultatywnych	(A)	i	przypisuje	im	znaczenie	40	%.	

4. Kryterium	Cena	(C)	będzie	rozpatrywane	na	podstawie	podanej	przez	Wykonawcę	w	formularzu	
Oferty	 (załącznik	 nr	 1	 do	 SIWZ),	 w	 pkt	 1	 ceny	 brutto	 za	 realizację	 Przedmiotu	 zamówienia.	
Wykonawca,	który	przedstawi	najniższą	cenę	brutto	otrzyma	maksymalną	 liczbę	punktów	za	 to	
kryterium.	Pozostałe	oferty	zostaną	przeliczone	według	wzoru	podanego	poniżej:	

C	=	Cmin	/	Cofert.	x	60	

gdzie:		

C		 		-	ilość	punktów	obliczona	dla	badanej	oferty		
Cmin		-	cena	brutto	w	złotych	najtańszej	oferty,	spośród	złożonych	ofert	nie	podlegających	
odrzuceniu		
Cofert.	-	cena	brutto	w	złotych	badanej	oferty		

5. Kryterium	 Akceptacja	 klauzul	 fakultatywnych	 (A)	 -	 w	 tym	 kryterium	 brane	 będą	 pod	 uwagę	
informacje	przedstawione	przez	Wykonawcę	w	ofercie	według	Załącznika	nr	7	do	SIWZ	„Wykaz	
klauzul	 fakultatywnych”,	 o	 akceptacji	 bądź	 nie	 dodatkowego	 zakresu	 ochrony	 zdefiniowanego		
w	 poszczególnych	 klauzulach	 fakultatywnych.	 Ocenie	 i	 przyznawaniu	 punktów	 podlegać	 będą	
wyłącznie	zakresy	ochrony	przedstawione	w	treści	poszczególnych	klauzul	fakultatywnych,	które	
są	zdefiniowane	w	Załączniku	nr	1	do	SIWZ	Opis	przedmiotu	zamówienia.	

Punkty	będą	przyznawane	w	następujący	sposób:	

a) 1	(jeden)	zaakceptowany	przez	Wykonawcę	dodatkowy	zakres	ochrony	–	10	pkt,	

b) 2	(dwa)	zaakceptowane	przez	Wykonawcę	dodatkowe	zakresy	ochrony	–	20	pkt,	

c) 3	(trzy)	zaakceptowane	przez	Wykonawcę	dodatkowe	zakresy	ochrony	–	30	pkt,	

d) 4	(cztery)	zaakceptowane	przez	Wykonawcę	dodatkowe	zakresy	ochrony	–	40	pkt.	

Punkty	 będą	 przyznane	 tylko	 w	 wyżej	 przedstawionych	 wartościach	 liczbowych.	 Zamawiający	 nie	
przewiduje	 akceptacji	 częściowego	 zakresu	 zdefiniowanego	 w	 poszczególnych	 klauzulach	
fakultatywnych	przez	odpowiednio	mniejszą	liczbę	punktów.		

6. Przyjmuje	się,	że	1	%	=	1	pkt	i	tak	zostanie	przeliczona	liczba	punktów.	

7. Punkty	 zostaną	 zaokrąglone	 z	 dokładnością	 do	 dwóch	miejsc	 po	 przecinku,	 z	 tym	 że	 końcówki	
poniżej	0,005	zostaną	pominięte,	a	końcówki	0,005	i	wyższe	zostaną	zaokrąglone	w	górę	do	0,01.		

8. Za	najkorzystniejszą	zostanie	uznana	oferta,	która	uzyska	najwyższą	liczbę	punktów	w	kryterium	
Ceny	i	Jakość	i	wartość	artystyczna	przyznaną	przez	komisję	przetargową	według	wzoru:	

S	=	C	+	A	

9. W	toku	badania	i	oceny	ofert	Zamawiający	może	żądać	od	Wykonawców	wyjaśnień	dotyczących	
treści	złożonych	ofert.	



  
Znak	postępowania:	ZP/2/12/2018	

 

 18 

10. Jeżeli	w	tekście	oferty	wystąpią	oczywiste	omyłki	pisarskie	oraz	omyłki	rachunkowe	w	obliczeniu	
ceny,	Zamawiający	poprawi	 je	 i	niezwłocznie	zawiadomi	o	tym	wszystkich	Wykonawców,	którzy	
złożyli	oferty.	

11. Zamawiający	nie	będzie	prowadził	żadnych	negocjacji	z	Wykonawcami	na	temat	złożonej	oferty.	

 

Rozdział	16.	Zawiadomienie	o	wyborze	oferty.	
	

1. Zamawiający	informuje	niezwłocznie	wszystkich	Wykonawców	o:		

1.1. wyborze	najkorzystniejszej	oferty	dla	każdej	Części	Przedmiotu	zamówienia,	podając	nazwę	
(firmę)	 albo	 imię	 i	 nazwisko,	 siedzibę	 albo	 miejsce	 zamieszkania	 i	 adres	Wykonawcy/ów,	
którego/ych	 ofertę	 wybrano,	 uzasadnienie	 jej	 wyboru	 oraz	 nazwy	 (firmy)	 albo	 imiona	 i	
nazwiska,	siedziby	albo	miejsca	zamieszkania	i	adresy	Wykonawców,	którzy	złożyli	oferty,	a	
także	punktację	przyznaną	ofertom	w	każdym	kryterium	oceny	ofert	i	łączną	punktację;	

1.2. Wykonawcach,	którzy	zostali	wykluczeni	z	postępowania;	

1.3. Wykonawcach,	których	oferty	zostały	odrzucone	oraz	powodach	odrzucenia	oferty;		

1.4. unieważnieniu	postępowania	w	danej	Części	Przedmiotu	zamówienia,	

-	podając	uzasadnienie	faktyczne	i	prawne.	

2. Niezwłocznie	po	wyborze	najkorzystniejszej	oferty	Zamawiający	zamieszcza	informacje,	o	których	
mowa	w	pkt	1.1	na	stronie	internetowej.		

3. Postępowanie	o	udzielenie	zamówienia	publicznego	unieważnia	się	w	przypadkach	określonych	
art.	93	ustawy	Pzp.	

4. O	unieważnieniu	postępowania	o	udzielenie	zamówienia	Zamawiający	zawiadamia	równocześnie	
wszystkich	Wykonawców,	którzy:		

5. ubiegali	się	o	udzielenie	zamówienia	-	w	przypadku	unieważnienia	postępowania	przed	upływem	
terminu	składania	ofert,		

6. złożyli	oferty	-	w	przypadku	unieważnienia	postępowania	po	upływie	terminu	składania	ofert	

-	podając	uzasadnienie	faktyczne	i	prawne.		

7. Jeżeli	 nie	 będzie	można	dokonać	wyboru	oferty	 najkorzystniejszej	 ze	względu	na	 to,	 że	 zostały	
złożone	oferty	które	uzyskują	taką	samą	liczbę	punktów,	Zamawiający	spośród	tych	ofert	wybiera	
ofertę	z	najniższą	ceną,	a	jeżeli	zostały	złożone	oferty	o	takiej	samej	cenie,	Zamawiający	wezwie	
Wykonawców	do	złożenia	w	terminie	określonym	w	wezwaniu	ofert	dodatkowych.		

 

Rozdział	17.	Informacja	o	formalnościach	dotyczących	zawarcia	umowy	
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1. Zamawiający	wymaga	od	Wykonawcy,	aby	zawarł	umowę	w	sprawie	zamówienia	publicznego	z	
uwzględnieniem	 warunków	 określonych	 w	 Istotnych	 postanowieniach	 umowy,	 stanowiących	
Załącznik	nr	3	do	SIWZ.	

2. Zamawiający	zawiera	umowę	w	sprawie	zamówienia	publicznego	w	terminie	nie	krótszym	niż	5	dni	
od	 dnia	 przesłania	 zawiadomienia	 o	 wyborze	 najkorzystniejszej	 oferty	 za	 pomocą	 środków	
komunikacji	elektronicznej,	nie	później	niż	przed	upływem	terminu	związania	ofertą.	

3. Jeżeli	 Wykonawca,	 którego	 oferta	 została	 wybrana,	 uchyla	 się	 od	 zawarcia	 umowy	 w	 sprawie	
zamówienia	 publicznego	 lub	 nie	 wniesie	 wymaganego	 zabezpieczenia	 należytego	 wykonania	
umowy,	 Zamawiający	 wybierze	 ofertę	 najkorzystniejszą	 spośród	 pozostałych	 ofert,	 bez	
przeprowadzania	 ich	ponownej	oceny,	 chyba	 że	przetarg	 zostanie	unieważniony	 ze	względu	na	
okoliczności	określone	w	art.	93	ustawy	Pzp.	

Rozdział.	18.	Wymagania	dotyczące	zabezpieczenia	należytego	wykonania	umowy	
 

Zamawiający	nie	wymaga	wniesienia	zabezpieczenia	należytego	wykonania	umowy.		

Rozdział	 19.	 Zmiana	umowy	w	 stosunku	do	 treści	 oferty,	 na	podstawie	 której	dokonano	wyboru	
wykonawcy	

	

1. Zgodnie	z	art.	144	ust.	1	pkt	1	ustawy	Pzp	Zamawiający	przewiduje	możliwość	dokonania	istotnych	
zmian	postanowień	zawartej	umowy	w	stosunku	do	treści	oferty,	na	podstawie	której	dokonany	
zostanie	wybór	Wykonawcy.	

2. Zmiany	istotne,	o	których	mowa	w	art.	144	ust.	1	pkt	1	ustawy	Pzp	dotyczyć	mogą:	

2.1. zmiany	terminów	płatności,	wysokości	i	liczby	rat	składki	–	na	wniosek	Zamawiającego	przed	
upływem	terminu	płatności	składki	lub	raty	składki,	

2.2. zmiany	 wysokości	 składki	 lub	 raty	 składki	 w	 ubezpieczeniach	 majątkowych	 w	 przypadku	
zmiany	wysokości	 sumy	 ubezpieczenia	 –	 proporcjonalnie	 do	 zmiany	 sumy	 ubezpieczenia	 i	
okresu	ubezpieczenia	w	którym	zmiana	będzie	obowiązywała,	

2.3. korzystnej	 dla	 Zamawiającego	 zmiany	 zakresu	 ubezpieczenia	 wynikające	 ze	 zmian	 OWU	
Wykonawcy	oraz	wprowadzenia	nowych	klauzul	za	zgodą	Zamawiającego	i	Wykonawcy	bez	
dodatkowej	zwyżki	składki,	

2.4. zmiany	 wysokości	 składki	 lub	 raty	 składki	 w	 ubezpieczeniu	 odpowiedzialności	 cywilnej	 i	
ubezpieczeniach	zawartych	w	systemie	na	pierwsze	ryzyko	w	wyniku	podwyższenia	wysokości	
sumy	gwarancyjnej	lub	podwyższenia	limitów	odpowiedzialności	–	proporcjonalnie	do	zmiany	
i	okresu	ubezpieczenia	w	którym	zmiana	będzie	obowiązywała,	

2.5. zmiany	obowiązujących	stawek	podatku	VAT	oraz	podatku	akcyzowego	lub	zmiany	przepisów	
prawa	skutkującej	wzrostem	kosztów	wpływających	na	koszt	energii	elektrycznej	w	okresie	
obowiązywania	umowy,	proporcjonalnie	do	wielkości	tych	zmian,	

2.6. 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,	
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2.7. 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.	

3. Zmiany	 umowy	 w	 rozumieniu	 art.	 144	 ustawy	 PZP	 nie	 stanowią	 modyfikacje	 treści	 Umowy	
dotyczące	 w	 szczególności	 numerów	 telefonów,	 adresów,	 numerów	 rachunków	 bankowych	
wskazanych	w	Umowie,	osób	wyznaczonych	przez	obie	strony	do	kontaktu.	Zmiany	wymienione		
w	zdaniu	poprzedzającym	dokonuje	się	zawiadamiając	niezwłocznie	drugą	stronę.	Zawiadomienie	
jest	skuteczne	od	dnia	odbioru	zawiadomienia	przez	drugą	Stronę	umowy.	
	

4. Wszelkie	zmiany	umowy	wymagają	formy	pisemnej	pod	rygorem	nieważności.	

5. W	 razie	 zaistnienia	 istotnej	 zmiany	 okoliczności	 powodującej,	 że	wykonanie	 umowy	nie	 leży	w	
interesie	publicznym,	czego	nie	można	było	przewidzieć	w	chwili	zawarcia	umowy,	Zamawiający	
może	odstąpić	od	umowy	w	terminie	30	dni	od	powzięcia	wiadomości	o	tych	okolicznościach.	W	
przypadku	 Wykonawca	 może	 żądać	 wyłącznie	 wynagrodzenia	 należnego	 z	 tytułu	 faktycznie	
wykonanych	i	odebranych	prac.		

Rozdział	20.	Środki	ochrony	prawnej	przysługujące	Wykonawcy	
	

1. Środki	ochrony	prawnej	przysługujące	Wykonawcom	określa	dział	VI	(art.	179	–	198g)	ustawy	Pzp.		

2. W	toku	postępowania	Wykonawcy	przysługuje	odwołanie	do	Krajowej	Izby	Odwoławczej	wobec	
czynności:		

2.1. określenia	warunków	udziału	w	postępowaniu;		

2.2. wykluczenia	odwołującego	z	postępowania	o	udzielenie	zamówienia;		

2.3. odrzucenia	oferty	odwołującego;		

2.4. opisu	przedmiotu	zamówienia;		

2.5. wyboru	najkorzystniejszej	oferty.		

3. Wykonawca	 może	 także	 poinformować	 Zamawiającego	 o	 niezgodnej	 z	 przepisami	 ustawy	
czynności	 podjętej	 przez	 niego	 lub	 zaniechaniu	 czynności,	 do	 której	 jest	 on	 zobowiązany	 na	
podstawie	ustawy,	na	które	Wykonawcy	nie	przysługuje	prawo	do	wniesienia	odwołania.		

4. Odwołanie	wnosi	 się	 do	 Prezesa	 Krajowej	 Izby	 Odwoławczej	 w	 formie	 pisemnej	 lub	w	 postaci	
elektronicznej,	 podpisane	bezpiecznym	podpisem	elektronicznym	weryfikowanym	przy	pomocy	
ważnego	 kwalifikowanego	 certyfikatu	 lub	 równoważnego	 środka,	 spełniającego	wymagania	 dla	
tego	rodzaju	podpisu.		

5. Odwołanie	wnosi	się	w	terminie	5	dni	od	dnia	przesłania	 informacji	o	czynności	Zamawiającego	
stanowiącej	podstawę	jego	wniesienia	-	 jeżeli	zostały	przesłane	faksem	lub	drogą	elektroniczną,	
albo	w	terminie	10	dni	-	jeżeli	zostały	przesłane	w	inny	sposób.	
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6. Odwołanie	wobec	 treści	ogłoszenia	 i	postanowień	specyfikacji	 istotnych	warunków	zamówienia	
wnosi	się	w	terminie	5	dni	od	dnia	zamieszczenia	ogłoszenia	w	Biuletynie	Zamówień	Publicznych	
lub	specyfikacji	istotnych	warunków	zamówienia	na	stronie	internetowej.		

7. W	pozostałych	przypadkach	odwołanie	wnosi	się	w	terminie	5	dni	od	dnia,	w	którym	powzięto	lub	
przy	 zachowaniu	 należytej	 staranności	 można	 było	 powziąć	 wiadomość	 o	 okolicznościach	
stanowiących	podstawę	jego	wniesienia.		

8. Odwołanie	 powinno	 wskazywać	 czynność	 lub	 zaniechanie	 czynności	 Zamawiającego,	 której	
zarzuca	się	niezgodność	z	przepisami	ustawy,	zawierać	zwięzłe	przedstawienie	zarzutów,	określać	
żądanie	oraz	wskazywać	okoliczności	faktyczne	i	prawne	uzasadniające	wniesienie	odwołania	

Rozdział	21.	Postanowienia	końcowe.	
 

1. 	Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	unieważnienia	przetargu	w	przypadkach	określonych	ustawą	
Pzp.	

2. W	 sprawach	 nie	 uregulowanych	 niniejszą	 SIWZ	 mają	 zastosowanie	 przepisy	 ustawy	 Pzp	 oraz	
przepisy	Kodeksu	cywilnego.	

3. Zamawiający	 informuje,	 iż	 jest	 administratorem	 danych	 osobowych	 przekazanych	 w	 toku	
postępowania	o	udzielenie	zamówienie	publicznego.	

4. Dane	kontaktowe	Zamawiającego:	Filharmonia	Narodowa,	ul.	Jasna	5,	00-950	Warszawa.	

5. Dane	kontaktowe	Inspektora	ochrony	danych	osobowych:	Inspektor	ochrony	danych	osobowych	
Filharmonii	Narodowej,	ul.	Jasna	5,	00-950	Warszawa	lub	adres	e-mail:	rodo@filharmonia.pl.	

6. Zamawiający	uprzejmie	informuje,	że	przetwarza	dane	osobowe	w	celu:	

6.1. przeprowadzenia	 postępowania	 o	 udzielenie	 zamówienia	 publicznego	 oraz	 wypełnienia	
obowiązków	wnikających	 z	 przepisów	prawa	dostępu	do	 informacji	 publicznej,	 prawa	dot.	
archiwizacji	dokumentów,	prawa	dot.	kontroli	w	administracji	(podstawa	prawna:	art.	6	ust.	
1	lit.	c	RODO);	

6.2. w	przypadku	zawarcia	umowy	z	Wykonawcą	również	w	celu	wykonania	umowy	(podstawa	
prawna:	 art.	 6	 ust.	 1	 lit.	 b	 RODO)	 w	 celu	 spełnienia	 obowiązków	 wynikających	 z	 prawa	
podatkowego	 (podstawa	 prawna:	 art.	 6	 ust.	 1	 lit.	 c	 RODO)	 w	 celu	 ustalenia,	 obrony	 i	
dochodzenia	ewentualnych	 roszczeń	 (art.	6	ust.	1	 lit.	 f	RODO	prawnie	uzasadniony	 interes	
Filharmonii	Narodowej	tj.	ustalenie,	obrona	i	dochodzenie	roszczeń).	

7. Dane	 osobowe	mogą	 zostać	 ujawniane	 podmiotom	 świadczącym	usługi	w	 zakresie	 działalności	
kulturalnej,	 graficznej,	 edytorskiej,	 druku,	 prawnej,	 konsultacyjnej,	 doradczej,	 informatycznej,	
innym	 instytucjom	prowadzącym	działalność	 kulturalną	oraz	Urzędowi	 Skarbowemu,	 archiwom	
państwowym,	kontrahentom	Filharmonii	Narodowej.		

8. Dane	 osobowe	 będą	 przetwarzane	 przez	 okres	 wymagany	 przez	 powszechnie	 obowiązujące	
przepisy	prawa	–	w	szczególności	przez	okres	4	lat	od	dnia	zakończenia	postępowania	o	udzielenie	
zamówienia,	a	jeżeli	czas	trwania	umowy	przekracza	4	lata,	okres	przechowywania	obejmuje	cały	
czas	 trwania	 umowy,	 a	 w	 przypadku	 zawarcia	 umowy	 również	 przez	 okres	 przedawnienia	
wynikającego	z	powszechnie	obowiązujących	przepisów	prawa.		
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9. Uprawnienia	 wobec	 Zamawiającego:	 dostęp	 do	 danych	 osobowych;	 sprostowanie	 danych	
osobowych;	przenoszenie	danych	osobowych;	sprzeciw	do	przetwarzania	danych	osobowych	(w	
zakresie	 danych	 osobowych	 przetwarzanych	 w	 związku	 z	 prawnie	 uzasadnionym	 interesem);	
ograniczenie	 przetwarzania	 danych	 osobowych;	 usunięcie	 danych	 osobowych	 (w	 zakresie	
przetwarzania	 danych	 osobowych	 niewymaganych	 przez	 przepisy	 prawa);	 wniesienie	 skargi	 do	
organu	nadzorczego.	

10. Podanie	danych	osobowych	jest	wymogiem	ustawowym	i	warunkiem	uczestnictwa	w	procedurze	
udzielenia	 zamówienia	 publicznego,	 a	 brak	 ich	 podania	 skutkuje	 niemożliwością	 udziału	 w	
procedurze	udzielenia	zamówienia	publicznego,	a	w	przypadku	zawarcia	umowy	-	podanie	danych	
osobowych	jest	konieczne	do	zawarcia	i	wykonywania	umowy.	

11. Zamawiający	nie	będzie	podejmował	decyzji,	 która	opiera	się	wyłącznie	na	zautomatyzowanym	
podejmowaniu	decyzji,	w	tym	profilowaniu,	a	która	wywołuje	wobec	osób	skutki	prawne	 lub	w	
podobny	sposób	istotnie	na	nie	wpływa.	

12. Dane	osobowe	nie	będą	przekazywane	do	państwa	trzeciego	lub	organizacji	międzynarodowej.		

	

Rozdział	22.	Załączniki	do	SIWZ	stanowiące	integralną	jej	część	

Lista	załączników	do	SIWZ:	

1. Załącznik	nr	1	–	Opis	przedmiotu	zamówienia 
2. Załącznik	nr	2	–	Formularz	oferty; 
3. Załącznik	nr	3	–	Oświadczenie	o	spełnianiu	warunków	udziału	w	postępowaniu	i	braku	podstaw	do	

wykluczenia; 
4. Załącznik	 nr	 4	 –	 Wykaz	 części	 zamówienia,	 które	 wykonawca	 zamierza	 powierzyć	

podwykonawcom;	
5. Załącznik	nr	5	–	Oświadczenie	o	przynależności	lub	braku	przynależności	do	grupy	kapitałowej; 
6. Załącznik	nr	6	–	Wzór	umowy; 
7. Załącznik	nr	7	–	Wykaz	klauzul	fakultatywnych; 
8. Załącznik	nr	8	–	Oświadczenie	o	odstępstwach	od	zapisów	OWU,	które	będą	miały	zastosowanie,	

w	związku	z	akceptacją	SIWZ 
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Załącznik	nr	1	do	SIWZ	

 

OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA	
	

Przedmiotem	 zamówienia	 są	 ubezpieczenia	 majątkowe,	 osobowe,	 transportowe	 oraz	
odpowiedzialności	cywilnej,	w	następującym	zakresie	rzeczowym:	

I.	Majątek	Filharmonii	Narodowej	

1.	Zakres	ubezpieczenia:	Mienie	od	wszystkich	ryzyk	(all	risks)	

Ubezpieczeniem	 objęte	 są	wszelkie	 szkody	materialne	 (fizyczne)	 polegające	 na	 utracie	 przedmiotu	
ubezpieczenia,	 jego	 uszkodzeniu	 lub	 zniszczeniu	 wskutek	 nagłej	 i	 przypadkowej	 nieprzewidzianej		
i	niezależnej	od	Ubezpieczającego	przyczyny	uniemożliwiającej	dalsze	spełnianie	zamierzonych	funkcji	
z	 rozszerzeniem	 o	 szkody	 spowodowane	 kradzieżą	 z	 włamaniem	 i	 rabunkiem,	 dewastacją,	
wandalizmem,	 zamieszkami	 lub	 rozruchami,	 oraz	 aktami	 terrorystycznymi,	 na	 terenie	 RP,	 dla	
fortepianu	 Professional”	 model	 208	 w	 sali	 parafialnej	 kościoła	 pod	 wezwaniem	 Matki	 Boskiej	
Częstochowskiej	w	Polonezköy	w	 Turcji	 oraz	w	 krajach	w	 których	 Filharmonia	Narodowa	będzie	w	
okresie	tego	zamówienia	wyjeżdżała	z	koncertami	a	w	szczególności	spowodowane	przez:	

A.	 Działania	 człowieka	 polegające	 na	 niewłaściwym	 użytkowaniu,	 obsłudze	 tj.	 nieostrożności,	
zaniedbaniu,	błędnej	obsłudze,	niewłaściwym	użytkowaniu,	braku	kwalifikacji,	błędach	serwisowych,	
jak	 również	 świadomym	 i	 celowym	 zniszczeniu	 przez	 osoby	 trzecie	 w	 tym	 wandalizm,	 graffiti,	
dewastację,	 sabotaż.	 Ubezpieczenie	 obejmuje	 także	 sprzęt	 nieeksploatowany	 w	 momencie	 zajścia	
szkody.		

B.	Ogień	i	inne	zdarzenia	losowe	a	w	szczególności:	

-	pożar,	

-	wybuch,	

-	uderzenie	pioruna,	

-	upadek	statku	powietrznego,	

-	huragan	-	działanie	wiatru	o	prędkości	nie	mniejszej	niż	17,5m/s,	

-	deszcz	nawalny,	

-	 zalania	w	następstwie	nieszczelnej	 stolarki	 okiennej	 i	 drzwiowej,	 nieszczelnych	 łącz	 zewnętrznych	
budynku	 oraz	 dachów,	 tarasów,	 gzymsów,	 a	 także	 w	 wyniku	 podniesienia	 się	 wód	 gruntowych	 z	
urządzeń	wodno	-	kanalizacyjnych,	burzy,	powodzi,	sztormu,	deszczu	nawalnego,	wilgoci,	pary	wodnej,	
cieczy	w	innej	postaci	oraz	mrozu,	gradu,	śniegu	i	lodu,	

-	wydostanie	się	mediów	z	urządzeń	 lub	 instalacji:	wodno	-	kanalizacyjnej,	centralnego	ogrzewania,	
technologicznej,	klimatyzacyjnej	itp.,	

-	szkody	polegające	na	awarii	urządzeń	lub	instalacji	wodno	-	kanalizacyjnej,	centralnego	ogrzewania,	
technologicznej,	klimatyzacyjnej	(koszty	usunięcia	awarii	w	tym	szkody	w	przyłączach	wodociągowo	-	
kanalizacyjnych,	 centralnego	 ogrzewania,	 gazowych,	 elektrycznych)	 oraz	 szkody	 powstałe	
w	następstwie	rażącego	niedbalstwa	podlimit	2	000	000	zł.	
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– wszystkie	szkody	powstałe	w	wyniku	błędu	pracownika	(w	tym	szkody	zalaniowe)	z	limitem	
2	000	000	zł.,	

– uderzenie	pojazdu	drogowego	lub	szynowego,	zarówno	obcego	jak	i	własnego,	

-	upadające	drzewa	i	konary	drzew,	maszty,	dźwigi,	inne	budowle	oraz	ich	elementy,	

-	działanie	wiatru,	osuwanie	i	zapadanie	się	ziemi,	

-	szkody	spowodowane	topnieniem,	zaleganiem	oraz	ciężarem	śniegu	i	lodu,	

-	mróz,	

-	 szkody	 powstałe	 w	 ubezpieczonym	 mieniu	 na	 skutek	 działania	 niskiej	 temperatury	 –	 poniżej		
Oo	Celsjusza	w	następującym	zakresie	szkodowym,	także	wskutek	rażącego	niedbalstwa:	

• odpowiedzialność	 za	 szkody	 zalaniowe	 wynikłe	 w	 następstwie	 zamarzania	 wody	 w	 orynnowaniu	
skutkujące	 uszkodzeniem	 miedzianego	 orynnowania,	 oraz	 uszkodzeniem	 gzymsów,	 sztukaterii,	
płaskorzeźb,	fresków,	elewacji	z	piaskowca	itp.	

• odpowiedzialność	 za	 szkody	 zalaniowe	 wynikłe	 w	 następstwie	 zamarzania	 wody,	 prowadzące	 do	
uszkodzenia	dachu	

• odpowiedzialność	 za	 szkody	 zalaniowe	 wynikłe	 w	 następstwie	 zamarzania	 wody,	 prowadzące	 do	
uszkodzenia	instalacji	wodociągowych,	kanalizacyjnych	i	oraz	centralnego	ogrzewania	

• odpowiedzialność	 za	 szkody	 zalaniowe	 wynikłe	 w	 następstwie	 zamarzania	 wody,	 prowadzące	 do	
uszkodzenia	złącz	zewnętrznych	budynków,	

• odpowiedzialność	 za	 szkody	 zalaniowe	 wynikłe	 w	 następstwie	 zamarzania	 wody,	 prowadzące	 do	
uszkodzenia	stolarki	okiennej	i	drzwiowej.	

-	dym,	

-	sadza,	

-	huk	ponaddźwiękowy	-	szkoda	powstała	w	następstwie	działania	fali	uderzeniowej	wywołanej	przez	
samoloty	odrzutowe	podczas	przekraczania	bariery	dźwięku,	

-	powódź,	

-	 wandalizm	 (rozmyślne	 zniszczenie	 lub	 uszkodzenie	 ubezpieczonego	mienia	 przez	 osoby	 trzecie	 z	
limitem	100	000	zł.	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia),	z	włączeniem	graffiti	-	podlimit	50	000	zł	na	jedno	
i	wszystkie	zdarzenia	w	okresie	ubezpieczenia,	

-	 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	 bądź	 zniszczenie	 przedmiotu,	
pośrednie	 działanie	 wyładowań	 atmosferycznych	 i	 zjawisk	 pochodnych	 tj.	 działanie	 pola	
elektromagnetycznego,	 indukcji	 itp.-	podlimit	 500	 000	 zł	 na	 jedno	 i	wszystkie	 zdarzenia	w	 okresie	
ubezpieczenia,	

-	zamieszki,	strajki	i		rozruchy	podlimit	1	000.000	zł)		

-	akty	terrorystyczne	-	limit	odpowiedzialności:	5	000	000	zł.	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia	w	okresie	
ubezpieczenia		
-	Klauzula	kosztów	dostosowania	się	do	zaleceń	organów	państwowych	z	limitem	50	000	zł	
-	Klauzula	ubezpieczenia	kosztów	odtworzenia	dokumentacji	z	limitem	100	000	zł.	
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-	 inne	wyraźnie	 niewymienione	 i	wyłączone	w	OWU	przyczyny,	 a	 także	 szkody	 powstałe	w	wyniku	
wszelkiego	 rodzaju	 eksplozji,	 implozji,	 oraz	 w	 czasie	 akcji	 ratunkowej	 (np.	 gaszenia,	 burzenia,	
oczyszczania	zgliszcz).	
	
C.	 Kradzież	 z	włamaniem	 i	 rabunek,	 dewastacja	 oraz	 kradzież	 zwykła	 z	 zamkniętego	 lokalu.	 Zakład	
ubezpieczeń	 odpowiada	 za	 szkody	 powstałe	 na	 skutek	 dokonania	 lub	 usiłowania	 dokonania	 ryzyk	
określonych	w	punkcie	c.	Zakresem	tym	objęte	jest	także	mienie	pracownicze	do	kwoty	5	000	zł.	oraz	
instrumenty	muzyczne	będące	pod	opieką	artysty,	podczas	wykonywania	pracy	i	podróży	służbowej	
(są	 to	 tzw.	 instrumenty	 przewożone	 przy	 sobie,	 odpowiedzialność	 zakładu	 do	 pełnej	 wartości	
zaginionego	instrumentu/instrumentów),	zgodnie	z	poniższymi	definicjami:	

kradzież	z	włamaniem	-	zabór	mienia,	którego	sprawca	dokonał	lub	usiłował	dokonać	z	zamkniętego	
lokalu	po	usunięciu	istniejących	zabezpieczeń	przy	użyciu	siły	lub	narzędzi,	albo	też	w	wyniku	otwarcia	
zabezpieczenia	 kluczem	 podrobionym,	 dopasowanym	 lub	 oryginalnym,	 który	 zdobył	 przez	 kradzież	
z	włamaniem	z	innego	lokalu	lub	w	wyniku	rabunku,	a	także	zabór	mienia,	dokonany	przez	sprawcę,	
który	 ukrył	 się	 w	 lokalu	 przed	 jego	 zamknięciem,	 a	 Ubezpieczony	 przy	 zastosowaniu	 należytej	
staranności,	nie	mógł	ujawnić	tego	faktu,	a	sprawca	pozostawił	ślady,	które	mogą	być	użyte	jako	środki	
dowodowe.	

rabunek	 -	 zabór	 ubezpieczonego	 mienia	 przy	 użyciu	 przemocy	 fizycznej	 lub	 groźby	 jej	
natychmiastowego	 użycia	 w	 stosunku	 do	 Ubezpieczającego	 lub	 osób	 przez	 niego	 zatrudnionych,	
doprowadzając	je	do	stanu	nieprzytomności	lub	bezbronności,	bądź	doprowadzając	do	lokalu,	schowka	
lub	 pojazdu	 osobę	 posiadającą	 klucze	 i	 zmuszając	 ją	 do	 otworzenia	 albo	 otwarcia	 kluczami	
zrabowanymi.	

dewastacja	 -	 rozmyślne	 uszkodzenie	 lub	 zniszczenie	 ubezpieczonego	 mienia	 (związane	 z	 ryzykiem	
kradzieży	z	włamaniem,	rabunku	lub	kradzieży	zwykłej)	przez	osoby	trzecie.	

kradzież	zwykła	 -	 zabór	mienia	 inny	niż	w	następstwie	włamania	w	tym	również	z	pomieszczeń	nie	
posiadających	 wystarczających	 zabezpieczeń	 przeciw	 kradzieżowych	 -	 limit	 na	 jedno	 i	 wszystkie	
zdarzenia	w	okresie	ubezpieczenia	200	000	zł.	–	dotyczy	także	kradzieży	instrumentów	

Dodatkowo	zakład	ubezpieczeń	pokrywa:	

1. koszty	 dodatkowe,	w	 tym	 koszty	 naprawy	 zabezpieczeń	 (w	 tym	 elewacji	 zewnętrznej,	 szyb	 i	 drzwi	
zewnętrznych)	 i	 szkody	związane	z	prowadzeniem	akcji	 ratowniczej,	 (m.	 in.	dozór	mienia,	opłaty	za	
przechowanie),	

2. koszty	dodatkowe	i	szkody	związane	z	zabezpieczeniem	mienia	przed	zwiększeniem	rozmiarów	szkody,	
łącznie	z	kosztami	przekwaterowania	osób	i	mienia,	(jeżeli	środki	te	były	właściwe,	chociażby	okazały	
się	nieskuteczne),	

3. koszty	 dodatkowe	 i	 szkody	 związane	 z	 uprzątnięciem	 pozostałości	 po	 szkodzie,	 łącznie	 z	 kosztami	
rozbiórki,	 demontażu	 i	 wywiezienia	 pozostałości,	 koszty	 związane	 z	 usunięciem	 awarii	 (przyłączy	
wodociągowo	-	kanalizacyjnych,	centralnego	ogrzewania,	gazowych,	elektrycznych,	klimatyzacji	itp.),	

4. koszty	wynagrodzenia	 rzeczoznawców	powołanych	 za	 zgodą	 zakładu	ubezpieczeń,	w	 celu	ustalenia	
okoliczności	bądź	rozmiaru	szkody.	

Ubezpieczyciel	 zwraca	 Ubezpieczającemu	 faktycznie	 poniesione	 i	 udokumentowane	 koszty	
uprzątnięcia	pozostałości	po	 szkodzie	w	granicach	 sum	ubezpieczenia	do	wysokości	 10	%	ustalonej	
wysokości	szkody	objętej	zakresem	ubezpieczenia	
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D.	 Ubezpieczenie	 szyb,	 wykładzin,	 okładzin	 kamiennych	 i	 innych	 przedmiotów	 szklanych	 od	
stłuczenia	

1.	Zakres	ubezpieczenia:	

Zakład	 ubezpieczeń	 odpowiada	 za	 szkody	 powstałe	 wskutek	 rozbicia,	 stłuczenia	 oraz	 pęknięcia	
ubezpieczonych	 przedmiotów.	 Za	 szkodę	 uważa	 się	 utratę	 lub	 ubytek	 wartości	 ubezpieczonych	
przedmiotów	z	powodu	ich	zniszczenia	lub	uszkodzenia.	

2. Przedmiot	ubezpieczenia:	

szyby	okienne	i	drzwiowe,	oszklenia	ścienne	i	dachowe,	żyrandole	kryształowe,	kinkiety,	kandelabry,	
gabloty	reklamowe,	szyldy,	neony,	tablice	świetlne,	wykładziny	i	okładziny	kamienne	itp.	

System	ubezpieczenia	na	pierwsze	ryzyko	wg	wartości	odtworzeniowej		

3. Miejsce	ubezpieczenia:		

wszystkie	 elementy	 szklane	 zlokalizowane	 	w	 budynku	 należącym	do	 Zamawiającego	 lub	 będących	
przedmiotem	najmu	i	wynajmu	przez	Zamawiającego	

4. Suma	ubezpieczenia:	200	000	zł.	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia	w	okresie	ubezpieczenia	

Sumy	ubezpieczenia		według	wartości	odtworzeniowej:		

1. Budynek	136	736	529,00	PLN	

2. Pozostałe	środki	trwałe	i	wyposażenie	5	415	674,41	PLN	

3. Instrumenty	muzyczne	w	magazynie	15	017	996,51	PLN	

4. Instrumenty	muzyczne	użyczone	3	110	272,74	PLN		

5. Szyby,	wykładziny	kamienne	i	inne	przedmioty	szklane	od	pęknięcia,	stłuczenia	200	000,00	PLN	

5.	Miejsce	ubezpieczenia:		

1. budynek	–	siedziba	Filharmonii	Narodowej	w	Warszawie	przy	ul.	Jasnej	5,	ochrona	fizyczna		24	h,	
czujki	ppoż.	

2. instrumenty	 muzyczne	 na	 terenie	 całego	 kraju	 i	 zagranicą	 (dotyczy	 instrumentów	 własnych	
Filharmonii	Narodowej,	użyczonych,	i	przewożonych	przy	sobie).	

3. fortepian	 Professional”	 model	 208	 o	 wartości	 70	 871,00	 zł	 w	 sali	 parafialnej	 kościoła	 pod	
wezwaniem	Matki	Boskiej	Częstochowskiej	w	Polonezköy	w	Turcji.	

	

I	 A.	 Podlimity	 dla	 ryzyka	 kradzieży	 z	 włamaniem,	 wandalizmu	 i	 rabunku	 na	 jedno	 i	 wszystkie	
zdarzenia	w	okresie	ubezpieczenia	

Dla	ryzyk	kradzieży	z	włamaniem,	rabunku	-	zakres	rozszerzony	o	dewastację	(wandalizm)	rozumianą	
jako	celowe	zniszczenie	lub	uszkodzenie	ubezpieczonego	mienia	przez	osoby	trzecie		(niezależnie	od	
sposobu	dostania	się	do	lokalu),	a	także	rozszerzenie	o	zamieszki,	rozruchy	oraz	akty	terrorystyczne.	

1. Środki	trwałe,	wyposażenie,	instrumenty	muzyczne	w	magazynie	 											1	000	000	
2. Instrumenty	muzyczne	użyczone	 	 	 	 	 	 800	000	
3. Instrumenty	od	kradzieży	zwykłej	w	kraju	i	zagranicą		 	 	 300	000	
4. Rzeczy	osobiste		osób	trzecich	w	szatni	(od	kradzieży	zwykłej)	 	 20	000	
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5. Mienie	pracownicze	 	 	 	 	 	 	 		5	000	zł.	

Obowiązkowo,	 na	 warunkach	 szczególnych,	 rozszerza	 się	 zakres	 ubezpieczenia	 instrumentów	
użyczonych	 włączając	 odpowiedzialność	 za	 zdarzenia	 powstałe	 na	 terenie	 Polski	 i	 za	 granicą,	 w	
mieszkaniach	 muzyków,	 pokojach	 hotelowych,	 salach	 koncertowych	 oraz	 podczas	 transportu	
własnymi	lub	publicznymi	środkami	transportu.		

Sumy	 ubezpieczenia	 dla	 Części	 I:	 Majątek	 Filharmonii	 Narodowej	 i	 Części	 1A	 Podlimity	 dla	 ryzyka	
kradzieży	z	włamaniem,	wandalizmu	i	rabunku	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia	w	okresie	ubezpieczenia,	
obowiązują	dla	rocznego	okresu	ubezpieczenia.	

Ograniczenia	odszkodowawcze	Część	I:	

franszyza	redukcyjna:	200	zł	w	każdej	szkodzie	

franszyzy	zniesione	we	wszystkich	szkodach	zalaniowych	

szyby,	wykładziny	kamienne:	200	zł.	

	 	 	 	 	 	

II.	Odpowiedzialność	cywilna	z	tytułu	prowadzenia	działalności	i	posiadania	mienia	

1. Przedmiot	i	zakres	ubezpieczenia:	

Odpowiedzialność	cywilna	z	 tytułu	prowadzenia	działalności	 i	posiadania	mienia	–	upowszechniania	
kultury.	

Zakład	ubezpieczeń	udziela	ochrony	ubezpieczeniowej,	w	zakresie	odpowiedzialności	cywilnej	z	tytułu	
winy	 i	 ryzyka,	 gdy	 w	 związku	 z	 działalnością	 Filharmonii	 	 Narodowej	 i	 posiadanym	 mieniem,	
ubezpieczony	 w	 następstwie	 czynu	 niedozwolonego	 (OC	 deliktowa)	 lub	 niewykonania	 lub	
nienależytego	wykonania	zobowiązania	 (OC	kontraktowa),	 zobowiązany	 jest	do	naprawienia	szkody	
wyrządzonej	osobie	trzeciej	w	następstwie	spowodowania	śmierci,	uszkodzenia	ciała	 lub	wywołania	
rozstroju	 zdrowia	 (szkoda	osobowa),	uszkodzenia	 lub	 zniszczenia	mienia	 (szkoda	 rzeczowa).	 Szkodą	
objęte	 są	 również	 korzyści,	 które	mógł	 osiągnąć	 poszkodowany,	 gdyby	mu	 nie	wyrządzono	 szkody	
osobowej	lub	rzeczowej	(utracone	korzyści).	

Zakład	ubezpieczeń	 jest	 zobowiązany	do	 zapłacenia	odszkodowania	w	granicach	odpowiedzialności	
cywilnej	 ubezpieczonego	 za	 szkody	 wyrządzone	 na	 całym	 świecie	 podczas	 podróży	 służbowych	 z	
włączeniem	 USA,	 Kanady,	 Japonii,	 Australii	 i	 Nowej	 Zelandii,	 nie	 więcej	 jednak	 niż	 do	 wysokości	
przyjętej	w	umowie	ubezpieczenia	sumy	gwarancyjnej	oraz	podlimitów.	

Zakład	 ubezpieczeń	 nie	 ma	 prawa	 regresu	 do	 pracowników	 Filharmonii	 Narodowej	 w	Warszawie,	
którzy	wyrządzili	szkodę,	za	którą	ubezpieczony	ponosi	odpowiedzialność	(art.	828	kodeksu	cywilnego	
-	prawo	regresu	do	pracownika	chyba,	że	umówiono	się	inaczej).	

2.	Zakres	terytorialny:	RP	oraz	cały	świat	podczas	podróży	służbowych	(z	włączeniem	USA,	Kanady,	
Japonii,	Australii	i	Nowej	Zelandii)	

	
3.	Suma	gwarancyjna	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia	w	okresie	ubezpieczenia:		7	000	000	PLN	

Zakres	ubezpieczenia	obejmuje	również:	
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-	OC	Podwykonawców	z	prawem	do	regresu	-	szkody	wyrządzone	przez	podwykonawców	w	przypadku,	
gdy	ubezpieczony	na	podstawie	obowiązujących	przepisów	ponosi	 za	nich	odpowiedzialność	 jak	 za	
działania	własne,	z	prawem	Ubezpieczyciela	do	regresu.	

Limit	odpowiedzialności	500	000	zł,	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia	w	rocznym	okresie	ubezpieczenia		

4.	 Rozszerzenia	 i	 podlimity	 w	 ramach	 niżej	 określonych	 sum	 gwarancyjnych	 (dodatkowo,	 poza	
główną	sumą	gwarancyjną)	obowiązują	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia	w	okresie	ubezpieczenia	w	
PLN:	

OC	z	tytułu	posiadania	mienia	i	prowadzenia	
działalności		

7	000	000	

Rozszerzenie	zakresu	terytorialnego	za	szkody	
wyrządzone	na	terenie	całego	świata	podczas	
podróży	służbowych	z	włączeniem	USA	,	Kanady,	
Japonii,	Australii	i	Nowej	Zelandii		

3	000	000	

Rozszerzenie	zakresu	o	szkody	powstałe	w	
wyniku	niewykonania	lub	nienależytego	
wykonania	zobowiązania		

500	000	

OC	z	tytułu	posiadania	nieruchomości		 1	000	000	

OC	pracodawcy	-	rozszerzenie	zakresu	o	szkody	
wyrządzone	pracownikom	ubezpieczonego,	
powstałe	w	następstwie	wypadku	przy	pracy.	
Ubezpieczyciel	wypłaca	odszkodowanie	
stanowiące	nadwyżkę	ponad	świadczeniem	
wypłaconym	osobom	uprawionym	na	podstawie	
przepisów	ustawy	o	ubezpieczeniach	
społecznych	z	tytułu	wypadków	przy	pracy	i	
chorób	zawodowych		

500	000	

Rozszerzenie	zakresu	o	szkody	wyrządzone	
wskutek	niedostarczenia	energii	lub	
dostarczenia	energii	o	niewłaściwych	
parametrach		

1	000	000	

OC	z	tytułu	prowadzenia	szatni	(mienie	klientów	
w	szatni)	

20	000	

OC	najemcy	-	rozszerzenie	zakresu	o	szkody	
rzeczowe	powstałe	w	nieruchomościach	i	
rzeczach	ruchomych,	z	których	ubezpieczony	
korzystał	na	podstawie	umowy	najmu,	
dzierżawy,	użytkowania,	leasingu	lub	innej	
podobnej	formy	korzystania	z	cudzej	rzeczy		

500	000	
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OC	z	tytułu	wynajmowania	pomieszczeń	
Filharmonii	Narodowej		firmom	zewnętrznym	i	
innym	instytucjom	narodowym			

500	000	

Rozszerzenie	zakresu	o	szkody	wyrządzone	przez	
podwykonawców	

500	000	

OC	za	szkody	powstałe	w	następstwie	awarii	
urządzeń	wodno	-	kanalizacyjnych	i	centralnego	
ogrzewania		

1	000	000	

OC	w	mieniu	przechowywanym	(w	szatni	mienie	
klientów,	w	magazynie	mienie	wypożyczone	od	
innych	instytucji)	

400	000	

OC	za	szkody	w	środkach	transportu	podczas	
załadunku	i	rozładunku	(w	tym	OC	za	szkody	
spowodowane	przez	pojazdy	mechaniczne)		

100	000	

	

5.	 Koszty	 dodatkowe	 -	 ponadto	 zakład	 ubezpieczeń	 jest	 zobowiązany	 (w	 granicach	 sum	
gwarancyjnych)	do	pokrycia:	

– kosztów	 wynagrodzenia	 rzeczoznawców	 powołanych	 za	 zgodą	 zakładu	 ubezpieczeń,	 w	 celu	
ustalenia	okoliczności	bądź	rozmiaru	szkody,	

– zwrotu	uzasadnionych	okolicznościami	danego	zdarzenia	niezbędnych	kosztów,	mających	na	celu	
zapobieżenie	zwiększeniu	się	szkody,	

– pokrycia	 niezbędnych	 kosztów	 sądowej	 obrony	 przed	 roszczeniami	 osoby	 trzeciej,	 w	 sporze	
prowadzonym	na	polecenie	zakładu	ubezpieczeń	lub	za	jego	zgodą,	

– pokrycia	 kosztów	 postępowania	 pojednawczego,	 prowadzonego	 w	 związku	 ze	 zgłoszonymi	
roszczeniami	odszkodowawczymi,	o	ile	zakład	ubezpieczeń	wyraził	na	to	zgodę.	

Wyżej	wymienione	koszty	nie	są	zaliczane	w	poczet	sumy	gwarancyjnej.		

Limit	na	powyższe	koszty	wynosi	dodatkowo		10%	głównej	sumy	gwarancyjnej	(liczonej	od	7	000	000	
zł.)	

Sumy	 gwarancyjne	 dla	 Części	 II:	 Odpowiedzialność	 cywilna	 z	 tytułu	 prowadzenia	 działalności	 i	
posiadania	 mienia	 oraz	 rozszerzenia	 i	 podlimity	 w	 ramach	 sum	 gwarancyjnych	 (dodatkowo,	 poza	
główną	 sumą	 gwarancyjną	 7	 000	 000	 zł.)	 obowiązują	 na	 jedno	 i	 wszystkie	 zdarzenia	 w	 okresie	
ubezpieczenia	w	PLN	dla	rocznego	okresu	ubezpieczenia.	

 
6.Ograniczenia	odszkodowawcze	–	CZĘŚĆ	II:	

franszyza	redukcyjna:	200	zł	w	każdej	szkodzie	

franszyzy	zniesione	we	wszystkich	szkodach	zalaniowych,	osobowych	i	w	OC	szatni		
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III.	Ubezpieczenie	mienia	w	transporcie	podczas	wyjazdów	zagranicznych	Filharmonii	Narodowej,	
według	następujących	warunków:	

	

1.	Zakres	ubezpieczenia		

Ubezpieczenie	mienia	w	 transporcie	międzynarodowym	w	pełnym	 zakresie	 (od	wszystkich	 ryzyk	 	 z	
włączeniem	załadunku	i	rozładunku)	oraz	ogień	i	inne	zdarzenia	losowe	

Zakres	ubezpieczenia	obejmuje	ubezpieczenie	szkód	powstałych	wskutek:	

– pożaru,	
– uderzenia	pioruna,	
– wybuchu,	
– upadku	statku	powietrznego,	
– upadku	na	środek	transportu	obiektu	zewnętrznego,	
– huraganu,	
– powodzi,	
– deszczu	nawalnego,	
– gradu,	
– lawiny,	
– osunięcia	się	ziemi,	
– wandalizmu,	
– wypadku	środka	transportu,	
– instrumenty	muzyczne	od	kradzieży	zwykłej	za	zagranicą	oraz	kradzieży	z	włamaniem	i	rabunku	

oraz	kradzieży	 łącznie	ze	środkiem	transportu,	szkody	w	 instrumentach	muzycznych	będące	
następstwem	 działania	 warunków	 atmosferycznych,	 w	 tym	 zawilgocenia,	 rozszczelnienia	
instrumentu	(zgodnie	z	limitami	określonymi	w	części	IA),	

– kradzież	 z	włamaniem,	 rabunek	 i	wandalizm	w/z	pokoju	mieszkalnego,	pokoju	hotelowego,	
przechowalni	 hotelowej	 lub	 sali	 koncertowej,	 w	 salach	 podczas	 prób,	 na	 lotnisku	 oraz	
pozostałych	miejscach	nie	wymienionych	wyżej	(zgodnie	z	limitami	określonymi	w	części	IA),	

– nieszczęśliwy	wypadek	lub	nagłe	zachorowanie	uniemożliwiające	opiekę	nad	ubezpieczonym	
mieniem(zgodnie	z	limitami	określonymi	w	części	IA),	

– dodatkowe	 koszty	 związane	 z	 koniecznością	 wypożyczenia	 instrumentów	 muzycznych	 w	
miejsce	 uszkodzonych	 w	 transporcie	 podczas	 wyjazdów	 zagranicznych	 (zgodnie	 z	 limitami	
określonymi	w	części	IA),	

– inne	ryzyka	wyżej	nie	wymienione.	

2.	Rozszerzenia	zakresu	ubezpieczenia	

Zakres	rozszerza	się	o	klauzulę	załadunku	i	rozładunku	oraz:	

Klauzulę	kosztów	dodatkowych	

Ubezpieczeniem	 objęte	 są	 koszty	 uprzątnięcia	 pozostałości	 po	 szkodzie,	 w	 tym	 również	 koszty	
uprzątnięcia	 z	 jezdni	 lub	 innego	miejsca,	w	 którym	nastąpiło	 zdarzenie	 szkodowe,	 koszty	 utylizacji,	
koszty	przesortowania,	koszty	wywozu	i	składowania	do	miejsca	nienależącego	do	Ubezpieczonego.	
Zakład	Ubezpieczeń	zwraca	wymienione	koszty	do	limitu	100	000	zł	(na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia)	
ponad	 sumę	 ubezpieczenia.	 Koszty,	 o	 których	 mowa	 w	 niniejszej	 klauzuli	 nie	 obejmują	 kosztów	
związanych	z	zanieczyszczeniem	środowiska	naturalnego.		
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Akty	terrorystyczne	-	limit	odpowiedzialności:	4	000	000	zł.	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia	w	rocznym	
okresie	ubezpieczenia.	

3.	Przedmiot	ubezpieczenia:	

– instrumenty	 muzyczne	 będące	 własnością	 Filharmonii	 Narodowej	 w	 Warszawie	 lub	 jej	
pracownika	transportowane	licencjonowanym	przewoźnikiem,		

– instrumenty	 muzyczne	 będące	 własnością	 Filharmonii	 Narodowej	 lub	 jej	 pracownika,	
przewożone	 lub	 przenoszone	 przy	 sobie	 (własnym,	 wynajętym	 bądź	 publicznym	 środkiem	
transportu),	

– środki	 inscenizacji,	 sprzęt	 techniczny	 oraz	 wyposażenie	 niezbędne	 do	
przygotowania	 przedstawień	 wyjazdowych,	 przewożone	 własnym	 środkiem	 transportu	 lub	
licencjonowanym	przewoźnikiem,	

– środki	 inscenizacji,	 dekoracji,	 odzież	 i	 obuwie	 sceniczne,	 sprzęt	 techniczny	 należący	 do	
Zamawiającego	 oraz	 wypożyczony,	 przewożony	 własnym	 środkiem	 transportu	 lub	
licencjonowanym	przewoźnikiem	

4.	Początek	i	koniec	odpowiedzialności:	

Od	chwili	załadunku	na	środek	transportu	lub	od	momentu	wyjścia	z	mieszkania	osoby	odpowiadającej	
za	 instrument,	 sprzęt	 techniczny	 oraz	 wyposażenie	 do	 chwili	 rozładunku	 w	 siedzibie	 Filharmonii	
Narodowej	lub	mieszkaniu	artysty.	

System	ubezpieczenia	na	sumy	stałe	wg	wartości	odtworzeniowej.	

5.	 Ubezpieczenie	 działa	 na	 warunkach	 polisy	 obrotowej,	 zawartej	 na	 podstawie	 zgłoszonego	 do	

ubezpieczenia	wartości	przewożonego	mienia.		

5.1	 Przewidywana	 liczba	 transportów	 w	 ciągu	 1	 roku	 ubezpieczenia	 –	 1	 transport,	 (za	 pozostałe	

zgłoszone	 do	 ubezpieczenia	 transporty	 Zamawiający	 zapłaci	 na	 podstawie	 wystawionego	 aneksu	 i	

faktury	w	ciągu	14	dni	od	dokonanego	zgłoszenia).		

5.2	Maksymalna	suma	ubezpieczenia	dla	transportu	w	ciągu	jednego	roku	wynosi	4	000	000	PLN,	(w	

ciągu	36	miesięcznego	okresu	zamówienia	łączna	wartość	planowanych	przewozów	wynosi	12	000	000	

PLN		

5.3	Przyjęta	do	kwotacji	wartość	pojedynczego	transportu	wynosi	4	000	000	PLN	

UWAGA	

W	 związku	 z	 nieprzewidywalnością	 ilości	 i	 wartości	 transportowanych	 instrumentów,	 elektroniki	 i	

środków	trwałych	do	kalkulacji	ceny	oferty	prosimy	przyjąć	założenia	opisane	w	pkt.	5,	5.1,	5.2,	5.3.	

Jednocześnie	Zamawiający	zastrzega,	że	w	przypadku	potrzeby	wykonania	przewozu	mienia	o	większej	
wartości,	 Wykonawca	 zastosuje	 warunki	 ubezpieczenia	 oferowane	 w	 niniejszym	 postępowaniu.	
Ochrona	udzielana	jest	przez	ubezpieczyciela	automatycznie	w	momencie	zgłoszenia		(na	podstawie	
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wykazów		mienia	do	ubezpieczenia)	w	sposób	określony	w	ofercie.	Zgłoszenie	następuje	pisemnie	e-
mailem.	W	przypadku	wykorzystania	rocznego	limitu	ulega	on	automatycznemu	wydłużeniu	na	kolejny	
roczny	 okres	 ubezpieczenia	 z	 zachowaniem	 tych	 samych	 stawek	 cenowych.	 Zamawiający	 wymaga	
rozliczenia	 przez	 Wykonawcę	 ubezpieczonych	 transportów	 i	 wystawienia	 po	 każdym	 wyjeździe	
zagranicznym,	w	ciągu	14	dni	od	dnia	zgłoszenia	do	ubezpieczenia:	

– polisy	lub	aneksu	na	doubezpieczenie,	

– faktury.	

6.	Ograniczenia	odszkodowawcze	Część	III:	

franszyza	redukcyjna:	200	zł	w	każdej	szkodzie.	

	

IV.	 Ubezpieczenie	 mienia	 w	 transporcie	 podczas	 wyjazdów	 krajowych	 Filharmonii	 Narodowej,	
według	następujących	warunków:	

1.	Zakres	ubezpieczenia		

Ubezpieczenie	mienia	w	transporcie	krajowym	w	pełnym	zakresie	(od	wszystkich	ryzyk	z	włączeniem	
załadunku	i	rozładunku)	oraz	ogień	i	inne	zdarzenia	losowe	

Zakres	ubezpieczenia	obejmuje	ubezpieczenie	szkód	powstałych	wskutek:	

– pożaru,	
– uderzenia	pioruna,	
– wybuchu,	
– upadku	statku	powietrznego,	
– upadku	na	środek	transportu	obiektu	zewnętrznego,	
– huraganu,	
– powodzi,	
– deszczu	nawalnego,	
– gradu,	
– lawiny,	
– osunięcia	się	ziemi,	
– wandalizmu,	
– wypadku	środka	transportu,	
– kradzieży	 z	włamaniem	 i	 rabunku	 oraz	 kradzieży	 łącznie	 ze	 środkiem	 transportu,	 szkody	w	

instrumentach	muzycznych	będące	następstwem	działania	warunków	atmosferycznych,	w	tym	
zawilgocenia,	rozszczelnienia	instrumentu	(zgodnie	z	limitami	określonymi	w	części	IVA),		

– kradzież	 z	włamaniem,	 rabunek	 i	wandalizm	w/z	pokoju	mieszkalnego,	pokoju	hotelowego,	
przechowalni	 hotelowej	 lub	 sali	 koncertowej,	 w	 salach	 podczas	 prób,	 na	 lotnisku	 oraz	 w	
pozostałych	miejscach	nie	wymienionych	wyżej	(zgodnie	z	limitami	określonymi	w	części	IVA),		

– nieszczęśliwy	wypadek	lub	nagłe	zachorowanie	uniemożliwiające	opiekę	nad	ubezpieczonym	
mieniem	(zgodnie	z	limitami	określonymi	w	części	IVA),		

– dodatkowe	 koszty	 związane	 z	 koniecznością	 wypożyczenia	 instrumentów	 muzycznych	 w	
miejsce	 uszkodzonych	 w	 transporcie	 podczas	 wyjazdów	 krajowych	 (zgodnie	 z	 limitami	
określonymi	w	części	IVA),	

– inne	ryzyka	wyżej	nie	wymienione.	

2.	Rozszerzenia	zakresu	ubezpieczenia	
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Zakres	rozszerza	się	o	klauzule	załadunku	i	rozładunku	oraz:	

Klauzulę	kosztów	dodatkowych	

Ubezpieczeniem	 objęte	 są	 koszty	 uprzątnięcia	 pozostałości	 po	 szkodzie,	 w	 tym	 również	 koszty	
uprzątnięcia	 z	 jezdni	 lub	 innego	miejsca,	w	 którym	nastąpiło	 zdarzenie	 szkodowe,	 koszty	 utylizacji,	
koszty	przesortowania,	koszty	wywozu	i	składowania	do	miejsca	nienależącego	do	Ubezpieczonego.	
Zakład	Ubezpieczeń	zwraca	wymienione	koszty	do	limitu	100	000	zł	(na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia)	
ponad	 sumę	 ubezpieczenia.	 Koszty,	 o	 których	 mowa	 w	 niniejszej	 klauzuli	 nie	 obejmują	 kosztów	
związanych		z	zanieczyszczeniem	środowiska	naturalnego.		

Akty	terrorystyczne	-	limit	odpowiedzialności:	4	000	000	zł.	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia	w	rocznym	
okresie	ubezpieczenia.	

3.	Przedmiot	ubezpieczenia:	

– instrumenty	 muzyczne	 będące	 własnością	 Filharmonii	 Narodowej	 w	 Warszawie	 lub	 jej	
pracownika	transportowane	licencjonowanym	przewoźnikiem,		

– instrumenty	 muzyczne	 będące	 własnością	 Filharmonii	 Narodowej	 lub	 jej	 pracownika,	
przewożone	 lub	 przenoszone	 przy	 sobie	 (własnym,	 wynajętym	 bądź	 publicznym	 środkiem	
transportu),	

– środki	inscenizacji,	sprzęt	techniczny	oraz	wyposażenie	niezbędne	do	przygotowania	koncertów	
wyjazdowych,	przewożone	własnym	środkiem	transportu	lub	licencjonowanym	przewoźnikiem,	

– środki	 inscenizacji,	 dekoracji,	 odzież	 i	 obuwie	 sceniczne,	 sprzęt	 techniczny	 należący	 do	
Zamawiającego	 oraz	 wypożyczony	 przez	 Filharmonię	 Narodowa	 w	 Warszawie,	 przewożony	
własnym	środkiem	transportu	lub	licencjonowanym	przewoźnikiem.	

4.	Początek	i	koniec	odpowiedzialności:	

Od	chwili	załadunku	na	środek	transportu	lub	od	momentu	wyjścia	z	mieszkania	osoby	odpowiadającej	
za	 instrument,	 sprzęt	 techniczny	 oraz	 wyposażenie	 do	 chwili	 rozładunku	 w	 siedzibie	 Filharmonii	
Narodowej	lub	mieszkaniu	artysty.	

System	ubezpieczenia	na	sumy	stałe	wg	wartości	odtworzeniowej.	

5.	 Ubezpieczenie	 działa	 na	 warunkach	 polisy	 obrotowej,	 zawartej	 na	 podstawie	 zgłoszonego	 do	

ubezpieczenia	wartości	przewożonego	mienia.			

5.1.	 Przewidywana	 liczba	 transportów	 w	 ciągu	 1	 roku	 ubezpieczenia	 –	 1	 transport,	 (za	 pozostałe	

zgłoszone	 do	 ubezpieczenia	 transporty	 Zamawiający	 zapłaci	 na	 podstawie	 wystawionego	 aneksu	 i	

faktury	w	ciągu	14	dni	od	dokonanego	zgłoszenia).		

5.2	Maksymalna	suma	ubezpieczenia	dla	transportu	w	ciągu	jednego	roku	wynosi	4	000	000	PLN,	(w	

ciągu	36	miesięcznego	okresu	zamówienia	łączna	wartość	planowanych	przewozów	wynosi	12	000	000	

PLN		

5.3	Przyjęta	do	kwotacji	wartość	pojedynczego	transportu	wynosi	4	000	000	PLN	
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UWAGA	

W	związku	z	nieprzewidywalnością	ilości	i	wartości	transportowanych	do	kalkulacji	ceny	oferty	prosimy	

przyjąć	założenia	opisane	w	pkt.	5,	5.1,	5.2,	5.3.	

Jednocześnie	Zamawiający	zastrzega,	że	w	przypadku	potrzeby	wykonania	przewozu	mienia	o	większej	
wartości,	Wykonawca	zastosuje	warunki	ubezpieczenia	oferowane	w	niniejszym	postępowaniu.	

Ochrona	udzielana	jest	przez	ubezpieczyciela	automatycznie	w	momencie	zgłoszenia		(na	podstawie	
wykazów	 	mienia	 do	 ubezpieczenia)	w	 sposób	 określony	w	 ofercie.	 Zgłoszenie	 następuje	 pisemnie	
faxem	 lub	 	 e-mailem.	 W	 przypadku	 wykorzystania	 rocznego	 limitu	 ulega	 on	 automatycznemu	
wydłużeniu	 na	 kolejny	 roczny	 okres	 ubezpieczenia	 z	 zachowaniem	 tych	 samych	 stawek	 cenowych.	
Zamawiający	wymaga	 rozliczenia	 przez	Wykonawcę	 ubezpieczonych	 transportów	 i	 wystawienia	 po	
każdym	wyjeździe	krajowym,	w	ciągu	14	dni	od	dnia	zgłoszenia	do	ubezpieczenia:	

– polisy	lub	aneksu	na	doubezpieczenie,	

– faktury.		

6.	Ograniczenia	odszkodowawcze	Część	IV:	

franszyza	redukcyjna:		200	zł	w	każdej	szkodzie	

V.	 Ubezpieczenie	 kosztów	 leczenia,	 następstw	 nieszczęśliwych	 wypadków,	 bagażu	 i	 assistance	
podczas	zagranicznych	wyjazdów	osób	zleconych	do	ubezpieczenia	przez	Filharmonię	Narodową		w	
Warszawie	według	następujących	warunków:		

	

1.	Ubezpieczenie	kosztów	leczenia	(obejmuje	choroby	przewlekłe,	zawał	serca	i	udar)	

Przedmiotem	 ubezpieczenia	 są	 koszty	 leczenia	 Ubezpieczonego,	 który	 w	 czasie	 podróży	 poza	
terytorium	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 w	 związku	 z	 nagłym	 zachorowaniem	 lub	 nieszczęśliwym	
wypadkiem	musiał	bezzwłocznie	poddać	się	leczeniu.	Zakład	ubezpieczeń	pokrywa	koszty	niezbędne	
przywrócenia	stanu	zdrowia	Ubezpieczonego	do	stanu	umożliwiającego	mu	powrót	do	kraju,	celem	
kontynuowania	leczenia.	Za	koszty	leczenia	uważa	się	powstałe	na	terytorium	całego	świata	wydatki	
poniesione	na:	badania	i	zabiegi	lekarskie	przepisane	przez	lekarza	w	związku	z	nagłym	zachorowaniem	
lub	 nieszczęśliwym	 wypadkiem,	 pobyt	 w	 szpitalu	 (zabiegi,	 honoraria	 lekarzy,	 lekarstwa,	 analizy,	
operacje),	 leczenie	 ambulatoryjne	 zapisane	 przez	 lekarza	 (zabiegi,	 honoraria	 lekarzy	 i	 pielęgniarek,	
lekarstwa,	 analizy,	 operacje),	 zakup	 niezbędnych	 lekarstw	 i	 środków	 opatrunkowych	 przepisanych	
przez	 lekarza,	 naprawy	 lub	 zakupu	okularów	 lub	naprawy	protez	w	przypadku	gdy	 ich	uszkodzenie	
związane	było	z	nieszczęśliwym	wypadkiem,	powodującym	trwały	uszczerbek	na	zdrowiu,	 transport	
Ubezpieczonego	 do	 ambulatorium	 lub	 szpitala,	 transport	 Ubezpieczonego	 między	 placówkami	
medycznymi	na	zlecenie	lekarza	prowadzącego,	transport	Ubezpieczonego	do	miejsca	zakwaterowania	
po	udzieleniu	pomocy	medycznej,	transport	Ubezpieczonego	do	kraju	miejsca	zamieszkania	w	związku	
z	 koniecznością	 niezwłocznego	 kontynuowania	 leczenia,	 najtańszym	 środkiem	 lokomocji	
zaakceptowanym	 przez	 lekarza,	 transport	 zwłok	 Ubezpieczonego	 do	 miejsca	 pochówku	 w	 kraju	
zamieszkania	 lub	 koszty	 pochówku	 na	 terenie	 Rzeczypospolitej	 Polskiej,	 Koszty	 leczenia	
stomatologicznego	 nagłych	 stanów	 zapalnych	 do	 wysokości	 w	 złotych	 równowartości	 5	 000	 PLN	
(sublimit	kosztów	leczenia)	

Zakres	ubezpieczenia:	następstwa	nieszczęśliwych	wypadków	–	forma	imienna	
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2.	Definicje:	

nieszczęśliwy	 wypadek	 -	 jest	 rozumiany	 jako	 zdarzenie	 nagłe,	 przypadkowe,	 niezależne	 od	
woli	 	 ubezpieczonego	 a	 także	 niezależne	 od	 stanu	 jego	 zdrowia.	 Jest	 to	 zdarzenie	 gwałtowne,	
wywołane	przyczyną	zewnętrzną,	w	wyniku	którego	Ubezpieczony,	niezależnie	od	swej	woli,	doznał	
trwałego	uszczerbku	na	zdrowiu	lub	zmarł.	

– świadczenie	 z	 tytułu	 trwałego	 uszczerbku	 na	 zdrowiu	 z	 ryzykiem	 zawału	 serca	 i	 krwotoku	
śródczaszkowego,	

– świadczenie	 z	 tytułu	 śmierci	 ubezpieczonego	 z	 ryzykiem	 zawału	 serca	 i	 krwotoku	
śródczaszkowego.	

	

Zawał	serca,	który	oznacza	martwicę	części	mięśnia	sercowego	spowodowaną	nagłym	zmniejszeniem	
dopływu	krwi	do	tej	części	mięśnia	sercowego.		

Krwotok	śródmózgowy	–	który	oznacza	wynaczynienie	krwi	do	tkanki	mózgowej		

Powyższy	 zakres	 obowiązuje	 całodobowo	 podczas	 zagranicznych	 wyjazdów	 tj.	 w	 pomieszczeniach	
wynajętych	 przez	 	 Filharmonię	 Narodową	 na	 czas	 prób	 i	 koncertów,	 podczas	 przygotowań	
technicznych.	

3.	Sumy	ubezpieczenia	–	na	jedną	osobę	-	suma	ubezpieczenia	dla	Kosztów		Leczenia	w	tym	chorób	
przewlekłych,	zawału	i	udaru													

	

Koszty	leczenia	poza	granicami	RP		 300	000	PLN	

Następstwa	Nieszczęśliwych	Wypadków		

(dla	zgonu	100%	SU)	

100.000	PLN	

Bagaż	podróżny	 5.000	PLN		

Assistance	 gratis	

	

4.	Assistance	(bezskładkowo)	w	następującym	zakresie:	

Ubezpieczenie	obejmuje	organizację	i	pokrycie	kosztów	podczas	zagranicznych	wyjazdów	służbowych	
pracowników	Filharmonii	Narodowej	w	Warszawie:	

Przedmiotem	ubezpieczenia	są	uzasadnione	okolicznościami	oraz	udokumentowane	koszty	związane	
z	udzieleniem	Ubezpieczonemu	natychmiastowej	pomocy	assistance	na	terenie	całego	świata	podczas	
służbowego	wyjazdu.	

1) pomocy	medycznej	w	tym:	

a. wizyty	 lekarskiej	 w	 miejscu	 pobytu	 Ubezpieczonego,	 pokrycie	 kosztów	 pierwszego	
dojazdu										i	honorarium	lekarza,	

b. wizyty	pielęgniarki	w	miejscu	pobytu	Ubezpieczonego,	



  
Znak	postępowania:	ZP/2/12/2018	

 

 36 

c. transportu	 Ubezpieczonego	 z	 miejsca	 wypadku	 do	 szpitala	 odpowiednio	
wyposażonego																					do	udzielania	pomocy,	

d. transportu	Ubezpieczonego	ze	szpitala	do	miejsca	zamieszkania,	jeżeli	pobyt	w	szpitalu	
trwał	dłużej	niż	5	dni,		

e. przekazania,	 na	 życzenie	 Ubezpieczonego,	 wiadomości	 rodzinie	 Ubezpieczonego																														
lub	 pracodawcy	 o	 wypadku,	 w	 następstwie	 którego	 Ubezpieczony	 przebywa	 w	
szpitalu;	

2) pomocy	rehabilitacyjnej	w	tym:	

a. dostarczenie	leków	oraz	drobnego	sprzętu	medyczno	-	rehabilitacyjnego	zaleconego	
przez	 lekarza	 prowadzącego	 leczenie	 do	 miejsca	 zamieszkania	 Ubezpieczonego;	
świadczenie	nie	obejmuje	kosztów	zakupu	leków	lub	sprzętu,	

b. opieki	 nad	 dziećmi	 do	 lat	 16	 w	 miejscu	 zamieszkania	 Ubezpieczonego,	 jeżeli	
Ubezpieczony	 w	 następstwie	 nieszczęśliwego	 wypadku	 przebywał	 w	 szpitalu	 przez	
okres	co	najmniej	3	dni;	świadczenie	realizowane	jest	na	wniosek	Ubezpieczonego	i	na	
podstawie	 pisemnej	 zgody	 Ubezpieczonego	 oraz	 w	 sytuacji,	 gdy	 w	 miejscu	
zamieszkania	 Ubezpieczonego	 nie	 ma	 osoby,	 która	 mogłaby	 zapewnić	 opiekę	 nad	
dziećmi,	

c. opieki	nad	zwierzętami	w	miejscu	zamieszkania	Ubezpieczonego,	jeżeli	Ubezpieczony																						
w	następstwie	nieszczęśliwego	wypadku	przebywał	w	szpitalu	przez	okres	co	najmniej	
3	 dni;	 świadczenie	 realizowane	 jest	 w	 sytuacji,	 gdy	 w	 miejscu	 zamieszkania	
Ubezpieczonego	nie	ma	osoby,	która	mogłaby	zapewnić	opiekę	nad	zwierzętami,	

d. pomocy	 domowej	 po	 zakończeniu	 hospitalizacji	 Ubezpieczonego,	 spowodowanej	
nieszczęśliwym	 wypadkiem	 i	 trwającej	 co	 najmniej	 3	 dni,	 gdy	 istnieje	 medycznie	
uzasadniona	i	stwierdzona	przez	lekarza	konieczność	pomocy	w	miejscu	zamieszkania.	

3) Ponadto	ubezpieczenie	obejmuje	medyczne	usługi	informacyjne:	

a. informacje	 medyczne	 o	 danym	 schorzeniu,	 stosowanym	 leczeniu,	 nowoczesnych	
metodach	leczenia	w	ramach	obowiązujących	przepisów;	

b. informacje	o	działaniu	leków	(stosowanie,	odpowiedniki,	skutki	uboczne,	interakcje	z	
innymi	lekami,	możliwość	przyjmowania	w	czasie	ciąży	i	laktacji);	

c. informacje	o	dietach,	zdrowym	żywieniu;	

d. informacje	o	grupach	wsparcia	dla	osób	dotkniętych	alkoholizmem,	trudną	sytuacją	
rodzinną,	cierpiących	na	określone	schorzenia	(np.	cukrzycę,	chorobę	serca),	dla	kobiet	
po	mastektomii,	dla	rodziców	ciężko	chorych	dzieci.	

	

Ubezpieczenie	 działa	 na	 warunkach	 polisy	 obrotowej.	 Przewidywana	 w	 całym	 trzyletnim	 okresie	
ubezpieczenia	 liczba	 osobodni	 –	 	 600,	 rocznie	 200	 osobodni.	 Ochrona	 udzielana	 jest	 przez	
ubezpieczyciela	 automatycznie	 w	 momencie	 zgłoszenia	 uczestników	 wyjazdu	 (na	 podstawie	 list	
imiennych)	w	sposób	określony	w	ofercie.	Zgłoszenie	następuje	pisemnie	e-mailem.		

Zamawiający	 zastrzega	 	 sobie	 możliwość	 spełnienia	 wymogu	 ubezpieczenia	 w	 innym	 zakładzie	
ubezpieczeń	 niż	 Wykonawcy	 tylko	 i	 wyłącznie	 jeśli	 Wykonawcy	 nie	 będzie	 na	 liście	 zakładów		
ubezpieczeń	rekomendowanych	przez	ambasadę,	przy	składaniu	wniosku	o	wydanie	wizy.	
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Określenie	sposobu	rozliczenia	składki	depozytowej.	

	

W	przypadku	wykorzystania	rocznego	limitu	200	osobodni	ulega	on	automatycznemu	wydłużeniu	na	
kolejny	 roczny	 okres	 ubezpieczenia	 z	 zachowaniem	 tych	 samych	 stawek	 cenowych.	 Rozliczenie	
przekroczonych	 osobodni	 skutkuje	 dopłatą	 za	 różnicę	 pomiędzy	 deklarowanymi	 osobodniami																											
a	faktycznie	wykorzystanymi.	

Zamawiający	 płaci	 tylko	 za	 faktycznie	 zrealizowane	 ubezpieczenia	 pracowników	 Filharmonii	
Narodowej	od	kosztów	leczenia,	Następstw	Nieszczęśliwych	Wypadków,	bagażu	i	assistance	podczas	
zagranicznych	wyjazdów		
	
Zamawiający	 wymaga	 rozliczenia	 przez	 Wykonawcę	 ubezpieczonych	 wyjazdów	 i	 wystawienia	 po	
każdym	wyjeździe	zagranicznym,	w	ciągu	14	dni	od	dnia	zgłoszenia	do	ubezpieczenia:	

– polisy	lub	aneksu	doubezpieczajacego,	

– faktury.		

W	przypadku	niewykorzystania	założonych	 limitów	osobodni	Filharmonia	Narodowa	dokona	zwrotu	
nadpłaconej	składki	depozytowej	na	konto	Wykonawcy	w	pełnej	kwocie	nadpłaty	w	ciągu	14	dni	od	
zakończenia	polisy	zawartej	za	okres	roczny.	

	
Na	 życzenie	 Zamawiającego	 może	 zostać	 wystawiona	 polisa,	 którą	 Zamawiający	 zobowiązany	 jest	
okazać	 urzędom,	 instytucjom,	 ambasadom,	 bądź	 partnerom	 realizującym	 wspólne	 projekty	
artystyczne.	
	

Dla	ułatwienia	wzajemnych	rozliczeń	i	możliwości	przewidywania	kosztów	przed	kontraktowaniem	
występów	Zamawiający	wymaga	podania	w	formularzu	cenowym	stawki	określonej	procentowo	za	
osobodzień,	obowiązującej	przez	cały	36	miesięczny	okres	ubezpieczenia.	

Sumy	 ubezpieczenia	 dla	 Części	 V:	 Ubezpieczenie	 kosztów	 leczenia,	 następstw	 nieszczęśliwych	
wypadków,	 bagażu	 i	 assistance	 podczas	 zagranicznych	wyjazdów	osób	 zleconych	 do	 ubezpieczenia	
przez	 Filharmonię	 Narodową	 	 w	Warszawie	 obowiązują	 na	 jedno	 i	 wszystkie	 zdarzenia	 w	 okresie	
ubezpieczenia	w	PLN	dla	rocznego	okresu	ubezpieczenia.	

	

4.	Ograniczenia	odszkodowawcze	Część	V:	

Bez	udziałów	własnych	i	franszyz	

	

VI.	Ubezpieczenie	pracowników	Filharmonii	Narodowej	od	następstw	nieszczęśliwych	wypadków	na	
terenie	Polski,	według	następujących	warunków:		

Zakres	ubezpieczenia:		
-	Następstwa	Nieszczęśliwych	Wypadków	–	forma	imienna	
	
Definicje:	
nieszczęśliwy	 wypadek	 -	 jest	 rozumiany,	 jako	 zdarzenie	 nagłe,	 przypadkowe,	 niezależne	 od	 woli	
ubezpieczonego	a	 także	niezależne	od	 stanu	 jego	 zdrowia.	 Jest	 to	 zdarzenie	gwałtowne,	wywołane	
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przyczyną	 zewnętrzną,	w	wyniku,	 którego	Ubezpieczony,	niezależnie	od	 swej	woli,	doznał	 trwałego	
uszczerbku	na	zdrowiu	lub	zmarł.	
W/w	zakres	rozszerza	się	o:	
-	 świadczenie	 z	 tytułu	 trwałego	 uszczerbku	 na	 zdrowiu	 z	 ryzykiem	 zawału	 serca	 i	 krwotoku	
śródczaszkowego,	
-	świadczenie	z	tytułu	śmierci	ubezpieczonego	z	ryzykiem	zawału	serca	i	krwotoku	śródczaszkowego	
	
Zawał	serca	–	który	oznacza	martwicę	części	mięśnia	sercowego	spowodowaną	nagłym	zmniejszeniem	
dopływu	krwi	do	tej	części	mięśnia	sercowego.	

Krwotok	śródmózgowy	–	który	oznacza	wynaczynienie	krwi	do	tkanki	mózgowej	
	
Powyższy	 zakres	 obowiązuje	 całodobowo	 podczas	 krajowch	 wyjazdów	 tj.	 w	 pomieszczeniach	
wynajętych	przez	Zamawiającego	na	czas	prób	i	spektakli,	podczas	przygotowań	technicznych	oraz	prób	
i	spektakli	osób	dorosłych	i	dzieci	(bez	rozgraniczenia	stawki)	a	także	podczas:	

– krajowych	 wyjazdów	 służbowych	 pracowników	 (mających	 polskie	 obywatelstwo	 i	
obcokrajowców),	zatrudnionych	na	umowę	o	pracę,	

– pracy	na	podstawie	umów	cywilno	–	prawnych,	pracowników	etatowych	 (mających	polskie	
obywatelstwo	i	obcokrajowców),	w	dni	wolne	od	pracy	podczas	zagranicznych	wyjazdów,	

– pracy	 osób	 zatrudnionych	 przez	 Zamawiającego	 na	 podstawie	 umów	 cywilno	 –	 prawnych	
(mających	polskie	obywatelstwo	i	obcokrajowców),	nie	będących	etatowymi	pracownikami,	

– dzieci	zatrudnionych	do	realizacji	projektów	artystycznych,	
– rezydentów	zatrudnionych	do	realizacji	projektów	artystycznych,	
– pozostałych	osób	zatrudnionych	przez	Zamawiającego	wyżej	nie	wymienionych.	

	
Sumy	 ubezpieczenia	 podane	 niżej	 dotyczą	 jednej	 osoby	 podczas	 jednego	wyjazdu	 na	 terenie	 RP	
(a	w	razie	wyczerpania	sumy	ubezpieczenia,	ulegają	automatycznemu	odnowieniu,	na	warunkach	
określonych	w	formularzu	cenowym):	
	
1	osoba	=	100	000	PLN	Sumy	Ubezpieczenia	NNW	na	osobę/	na	jedno	zdarzenie	
1	osoba	=	5	000	PLN	Sumy	Ubezpieczenia	bagażu	na	osobę/na	jedno	zdarzenie	
	
NNW	 dotyczy	 dorosłych	 i	 dzieci	 zgłoszonych	 do	
ubezpieczenia	przez	Teatr	Wielki	–	Operę	Narodową	
(bez	 względu	 na	 rodzaj	 umowy	 dotyczącej	
zatrudnienia)	

	100.000,00	PLN	

Bagaż		 5	000,00	PLN	

Assistance		 bezskładkowo	
	
oraz	assistance	(bezskładkowo)	w	następującym	zakresie:	
	
Ubezpieczenie	 obejmuje	 organizację	 i	 pokrycie	 kosztów	 podczas	 krajowych	 wyjazdów	 służbowych	
pracowników	Filharmonii	Narodowej	w	Warszawie.	
	
Przedmiotem	ubezpieczenia	są	uzasadnione	okolicznościami	oraz	udokumentowane	koszty	związane	
z	 udzieleniem	 Ubezpieczonemu	 natychmiastowej	 pomocy	 assistance	 na	 terenie	 Rzeczpospolitej	
Polskiej.	

Ubezpieczenie	obejmuje	organizację	i	pokrycie	kosztów:	
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1)	pomocy	medycznej	w	tym:	
a) wizyty	 lekarskiej	 w	 miejscu	 pobytu	 Ubezpieczonego,	 pokrycie	 kosztów	 pierwszego	 dojazdu	 i	

honorarium	 lekarza,	 jeżeli	 nie	 istnieje	 możliwość	 wezwania	 do	 Ubezpieczonego	 lekarza	
ubezpieczenia	społecznego,	

b) wizyty	pielęgniarki	w	miejscu	pobytu	Ubezpieczonego	na	zlecenie	lekarza,	
c) transportu	 Ubezpieczonego	 z	 miejsca	 wypadku	 do	 szpitala	 odpowiednio	 wyposażonego	 do	

udzielania	 pomocy.	 O	 celowości	 transportu	 do	 szpitala	 oraz	 o	wyborze	 odpowiedniego	 środka	
transportu	decyduje	 lekarz.	Ubezpieczenie	nie	pokrywa	kosztów	transportu	w	przypadku,	kiedy	
interweniuje	pogotowie	ratunkowe	na	koszt	ubezpieczenia	społecznego,	

d) transportu	Ubezpieczonego	ze	szpitala	do	miejsca	zamieszkania,	jeżeli	pobyt	w	szpitalu	trwał	dłużej	
niż	3	dni,	odpowiednim,	zalecanym	przez	lekarza	środkiem	transportu.	Ubezpieczyciel	nie	pokrywa	
kosztów	transportu	medycznego	w	przypadku,	kiedy	realizowany	on	jest	na	koszt	ubezpieczenia	
społecznego,	

e) przekazania,	na	życzenie	Ubezpieczonego,	wiadomości	rodzinie	Ubezpieczonego	lub	pracodawcy	
o	wypadku,	w	następstwie	którego	Ubezpieczony	przebywa	w	szpitalu;	

	
2)		pomocy	rehabilitacyjnej	w	tym:	
a) dostarczenie	leków	oraz	drobnego	sprzętu	medyczno	-	rehabilitacyjnego	zaleconego	przez	lekarza	

prowadzącego	 leczenie	 do	 miejsca	 zamieszkania	 Ubezpieczonego;	 świadczenie	 nie	 obejmuje	
kosztów	zakupu	leków	lub	sprzętu,	

b) opieki	 nad	 dziećmi	 do	 lat	 16	 w	 miejscu	 zamieszkania	 Ubezpieczonego,	 jeżeli	 Ubezpieczony	 w	
następstwie	 nieszczęśliwego	 wypadku	 przebywał	 w	 szpitalu	 przez	 okres	 co	 najmniej	 3	 dni;	
świadczenie	 realizowane	 jest	 na	 wniosek	 Ubezpieczonego	 i	 na	 podstawie	 pisemnej	 zgody	
Ubezpieczonego	oraz	w	sytuacji,	gdy	w	miejscu	zamieszkania	Ubezpieczonego	nie	ma	osoby,	która	
mogłaby	zapewnić	opiekę	nad	dziećmi,	

c) opieki	 nad	 zwierzętami	 w	 miejscu	 zamieszkania	 Ubezpieczonego,	 jeżeli	 Ubezpieczony	 w	
następstwie	 nieszczęśliwego	 wypadku	 przebywał	 w	 szpitalu	 przez	 okres	 co	 najmniej	 3	 dni;	
świadczenie	 realizowane	 jest	 w	 sytuacji,	 gdy	 w	 miejscu	 zamieszkania	 Ubezpieczonego	 nie	 ma	
osoby,	która	mogłaby	zapewnić	opiekę	nad	zwierzętami,	

d) pomocy	domowej	po	zakończeniu	hospitalizacji	Ubezpieczonego,	spowodowanej	nieszczęśliwym	
wypadkiem	i	trwającej	co	najmniej	3	dni,	gdy	istnieje	medycznie	uzasadniona	i	stwierdzona	przez	
lekarza	konieczność	pomocy	w	miejscu	zamieszkania.	

	
3.	Ponadto	ubezpieczenie	obejmuje	medyczne	usługi	informacyjne:	
1) informacje	 medyczne	 o	 danym	 schorzeniu,	 stosowanym	 leczeniu,	 nowoczesnych	 metodach	

leczenia	w	ramach	obowiązujących	przepisów	na	terytorium	Rzeczpospolitej	Polskiej;	
2) informacje	 o	 działaniu	 leków	 (stosowanie,	 odpowiedniki,	 skutki	 uboczne,	 interakcje	 z	 innymi	

lekami,	możliwość	przyjmowania	w	czasie	ciąży	i	laktacji);	
3) informacje	o	aptekach,	w	tym	adresy,	godziny	pracy	i	numery	telefonów;	
4) informacje	o	rekomendowanych	placówkach	medycznych;	
5) informacje	o	rekomendowanych	placówkach	diagnostycznych;	
6) informacje	 o	 rekomendowanych	 placówkach	 odnowy	 biologicznej,	 rehabilitacyjnych	 i	

sanatoryjnych;	
7) informacje	o	rekomendowanych	placówkach	lecznictwa	zamkniętego;	
8) informacje	o	dietach,	zdrowym	żywieniu;	
9) informacje	 o	 grupach	 wsparcia	 dla	 osób	 dotkniętych	 alkoholizmem,	 trudną	 sytuacją	 rodzinną,	

cierpiących	na	określone	schorzenia	(np.	cukrzycę,	chorobę	serca),	dla	kobiet	po	mastektomii,	dla	
rodziców	ciężko	chorych	dzieci.	
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Ubezpieczenie	 działa	 na	 warunkach	 polisy	 obrotowej.	 Przewidywana	 w	 całym	 trzyletnim	 okresie	
ubezpieczenia	 liczba	 osobodni	 –	 	 300,	 rocznie	 100	 osobodni.	 Ochrona	 udzielana	 jest	 przez	
ubezpieczyciela	 automatycznie	 w	 momencie	 zgłoszenia	 uczestników	 wyjazdu	 (na	 podstawie	 list	
imiennych)	w	sposób	określony	w	ofercie.	Zgłoszenie	następuje	pisemnie	e-mailem.		

	
Określenie	sposobu	rozliczenia	składki	depozytowej.	

W	przypadku	wykorzystania	rocznego	limitu	100	osobodni	ulega	on	automatycznemu	wydłużeniu	na	
kolejny	 roczny	 okres	 ubezpieczenia	 z	 zachowaniem	 tych	 samych	 stawek	 cenowych.	 Rozliczenie	
przekroczonych	 osobodni	 skutkuje	 dopłatą	 za	 różnicę	 pomiędzy	 deklarowanymi	 osobodniami																											
a	faktycznie	wykorzystanymi.	

Zamawiający	 płaci	 tylko	 za	 faktycznie	 zrealizowane	 ubezpieczenia	 pracowników	 Filharmonii	
Narodowej	od	Następstw	Nieszczęśliwych	Wypadków	i	bagażu	podczas	wyjazdów	krajowych.	
	
Zamawiający	 wymaga	 rozliczenia	 przez	 Wykonawcę	 ubezpieczonych	 wyjazdów	 i	 wystawienia	 po	
każdym	wyjeździe	krajowym,	w	ciągu	14	dni	od	dnia	zgłoszenia	do	ubezpieczenia:	

– polisy	lub	aneksu	doubezpieczajacego,	

– faktury.		

	

W	przypadku	niewykorzystania	założonych	 limitów	osobodni	Filharmonia	Narodowa	dokona	zwrotu	
nadpłaconej	składki	depozytowej	na	konto	Wykonawcy	w	pełnej	kwocie	nadpłaty	w	ciągu	14	dni	od	
zakończenia	polisy	zawartej	za	okres	roczny.	

	
Na	 życzenie	 Zamawiającego	 może	 zostać	 wystawiona	 polisa,	 którą	 Zamawiający	 zobowiązany	 jest	
okazać	 urzędom,	 instytucjom,	 ambasadom,	 bądź	 partnerom	 realizującym	 wspólne	 projekty	
artystyczne.	
	

Dla	ułatwienia	wzajemnych	rozliczeń	i	możliwości	przewidywania	kosztów	przed	kontraktowaniem	
występów	Zamawiający	wymaga	podania	w	formularzu	cenowym	stawki	określonej	procentowo	za	
osobodzień,	obowiązującej	przez	cały	36	miesięczny	okres	ubezpieczenia.	

Sumy	 ubezpieczenia	 dla	 Części	 VI:	 Ubezpieczenie	 następstw	 nieszczęśliwych	 wypadków,	 bagażu	 i	
assistance	 podczas	 krajowych	 wyjazdów	 osób	 zleconych	 do	 ubezpieczenia	 przez	 Filharmonię	
Narodową		w	Warszawie	obowiązują	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia	w	okresie	ubezpieczenia	w	PLN	dla	
rocznego	okresu	ubezpieczenia.	

	

4.	Ograniczenia	odszkodowawcze	Część	VI:	

Bez	udziałów	własnych	i	franszyz	

	
VII.	Ubezpieczenie	elektroniki	stacjonarnej,	przenośnej	i	oprogramowania	oraz	koszty	odtworzenia	
danych	 od	 wszystkich	 ryzyk	 (według	 wartości	 odtworzeniowej).	 Ubezpieczenie	 obejmuje	 także	
sprzęt	nieeksploatowany	w	momencie	zajścia	szkody	oraz	sprzęt	przesłany	pocztą	kurierską	w	kraju	
i	zagranicą.		

1.	Przedmiot	ubezpieczenia:	
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Sprzęt	elektroniczny	stacjonarny	oraz	przenośny,	sprzęt	nagłaśniający	oraz	oświetleniowy,	instrumenty	
muzyczne,	wymienne	nośniki	danych,	zbiory	danych,	oprogramowanie,	zwiększone	koszty	działalności.	

2.System	ubezpieczenia:	

1. stacjonarny,	przenośny,	sprzęt	audiowizualny	oraz	oświetleniowy,	instrumenty	muzyczne	na	sumy	
stałe	według	wartości	odtworzeniowej,	

2. wymienne	 nośniki	 danych,	 zbiory	 danych,	 oprogramowanie,	 zwiększone	 koszty	 działalności	 na	
pierwsze	ryzyko	według	wartości	odtworzeniowej	

3.Miejsce	ubezpieczenia:	

RP	 (także	 podczas	 przenoszenia,	 przewożenia,	 użytkowania	 mienia	 poza	 lokalizacjami,	 w	 których	
Zamawiający	prowadzi	działalność	artystyczną)	oraz	cały	świat,	podczas	podróży	służbowych.	

4.Ubezpieczenie	zwiększonych	kosztów	działalności:	

Ubezpieczeniem	objęte	 są	wszelkie	 dodatkowe	 koszty	 proporcjonalne	 i	 nieproporcjonalne,	 których	
poniesienie	 jest	 niezbędne	w	 celu	 zastosowania	 środków	 zastępczych,	mających	na	 celu	uniknięcie	
przerw	 lub	 zakłóceń	 w	 prowadzonej	 działalności	 gospodarczej	 spowodowanych	 objętą	
ubezpieczeniem	szkodą.	

– za	 proporcjonalne	 koszty	 dodatkowe	 uważa	 się;	 koszty	 użytkowania	 sprzętu	 /	 systemów	
zastępczych,	koszty	leasingu	/	najmu	urządzeń	zastępczych,	koszty	zastosowania	zamiennych	
procesów	 roboczych	 i	metod	 operacyjnych,	 dodatkowe	 koszty	wynagrodzeń	 pracowników,	
koszty	 zastosowania	zewnętrznych	mocy	produkcyjnych	 lub	usług	w	zakresie	przetwarzania	
danych	–	limit	200	000	zł.	

– za	 nieproporcjonalne	 koszty	 dodatkowe	 uważa	 się;	 koszty	 jednorazowego	
przeprogramowania,	 koszty	 adaptacji	 sprzętu,	 koszty	 prowizorycznej	 naprawy	
ubezpieczonego	sprzętu	–	limit	200	000	zł.	

	

5.	Suma	ubezpieczenia		

Suma	ubezpieczenia	dla	elektroniki	stacjonarnej	 3	155	072,70	zł	

Suma	ubezpieczenia	dla	elektroniki	przenośnej	 299	797,69	zł	

ELEKTRONIKA	RAZEM:	 3	454	870,39	zł	

Suma	ubezpieczenia	-	oprogramowanie	i	koszty	odtworzenia	
danych	

100	000,00	zł	

	

Powyższe	 sumy	 ubezpieczenia	 nie	 są	 sumami	 ubezpieczenia	 na	 cały	 36	 –	 cio	 miesięczny	 okres	
zamówienia.	 Przed	 corocznym	wystawianiem	polis	 Zamawiający	będzie	dokonywał	 aktualizacji	 sum	
ubezpieczenia	dla	elektroniki	stacjonarnej	i	przenośnej.		

Sumy	 ubezpieczenia	 dla	 Części	 VII:	 Ubezpieczenie	 elektroniki	 stacjonarnej,	 przenośnej		
i	 oprogramowania	 oraz	 koszty	 odtworzenia	 danych	 od	 wszystkich	 ryzyk	 (według	 wartości	
odtworzeniowej).	Ubezpieczenie	obejmuje	także	sprzęt	nieeksploatowany	w	momencie	zajścia	szkody	
oraz	sprzęt	przesłany	pocztą	kurierską	w	kraju	i	zagranicą,	obowiązują	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia	
w	okresie	pierwszego	roku	ubezpieczenia	w	PLN,	w	kolejnych	latach	będą	aktualizowane.	
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6.	Ograniczenia	odszkodowawcze	Część	VII:	

franszyza	redukcyjna:	200	zł	w	każdej	szkodzie.	

	

Charakterystyka	przedmiotu	zamówienia	

	

1. Budynek	Filharmonii	Narodowej	położony	w	Warszawie,	przy	ul.	Jasnej	5	(00-950	Warszawa).	Budynek	
został	odbudowany	po	zniszczeniach	wojennych	w	1955	r.	Modernizacji	wnętrz	dokonano	w	2001	r.	
Obiekt	posiada	m.in.	dwie	 sale	 koncertowe:	 główna	na	1072	miejsc	oraz	mała	 z	368	miejscami	dla	
publiczności.	

2. Wszystkie	 pomieszczenia	 budynku	 objęte	 są	 systemem	 alarmowym	 p-poż.	 (czujki	 dymowe)	
monitorowanym	do	PSP.	Dodatkowo	istnieje	system	automatycznego	oddymiania	budynku.	

3. Obiekt	posiada	sześć	kondygnacji	i	dzieli	się	na	dwie	strefy	ogniowe:	

– podziemie	(mała	sala	koncertowa,	magazyny	i	inne	pomieszczenia	techniczne),	

– pozostałe	kondygnacje	budynku.	

4. Wszystkie	wejścia	do	budynku	są	dozorowane	całodobowym	dyżurem	portierskim.		

5. Magazyn,	w	którym	znajdują	się	m.in.	instrumenty	muzyczne,	jest	pomieszczeniem	zamykanym	na	dwa	
zamki	wielo	zastawkowe,	w	tym	marki	Gerda.	

6. Najdroższymi	użyczonymi	instrumentami	muzycznymi	są	(w	PLN):	

fagot	basowy	41i		z	etui	marki	Heckel		 	 114	813,59	

fagot	basowy	z	etui	marki	Heckel		 	 121	028,97	

Tuba	Thein	C	Bremen	2700		  123	348,26 

	

7. Najdroższym	posiadanym	przez	Filharmonię	Narodową	instrumentem	są	organy						4	538	752,54	

8. Wśród	instrumentów	muzycznych	jest	jeden	zabytek	–	mistrzowska	wiolonczela	lutnicza	J.	Bertet	Paris	
z	1764	roku	o	wartości	148	568	zł.	

9. INFORMACJA	O	SZKODACH:	

W	okresie	ostatnich	17	lat	nie	wystąpiły	żadne	szkody	pożarowe	i	kradzieżowe.	

W	okresie	ubezpieczenia	od	01.02.2016	r.	do	1.11.2018	r.	nie	odnotowano	żadnych	szkód:	

l.p.	 Rodzaj	ryzyka	 data	
zdarzenia	

zaliczka	 rezerwa	 regres	 RAZEM:	

1. 	 mienie	od	wszystkich	ryzyk	 0	 0	 0	 0	 0	

2. 	 j.w.	 0	 0	 0	 0	 0	

3. 	 j.w.	 0	 0	 0	 0	 0	
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4. 	 odpowiedzialność	cywilna	z	
tytułu	prowadzenia	
działalności	i	posiadania	
mienia	

0	 0	 0	 0	 0	

5. 	 mienie	od	wszystkich	ryzyk	 0	 0	 0	 0	 0	

	

	

Definicje	klauzul	obligatoryjnych,	dotyczących	całego	Opisu	Przedmiotu	Zamówienia	
z	przyporządkowaniem	zakresów,	których	dotyczą:	

Numer	
klauzuli	

Nazwa	klauzuli	i	definicja	 Zakres	
ubezpieczenia,	
którego	dotyczy	

1. 	 Automatycznego	pokrycia	konsumpcji	ubezpieczenia:	

Z	 zachowaniem	 pozostałych,	 nie	 zmienionych	 niniejszą	 klauzulą,	
postanowień	umowy	ubezpieczenia	określonych	we	wniosku	i	ogólnych	
(szczególnych)	warunkach	ubezpieczenia	strony	uzgodniły,	że:	

Wykonawca	 automatycznie	 przywróci	 sumę	 ubezpieczenia	
w	przypadku	jej	zmniejszenia	wynikającego	z	zastosowania	konsumpcji	
sumy	 ubezpieczenia	 po	 wypłacie	 odszkodowań	 do	 poziomu	 sprzed	
szkody.	 Ubezpieczający	 zobowiązany	 będzie	 do	 dopłaty	 stosownej	
składki,	 wynikającej	 z	 automatycznego	 uzupełnienia	 sumy	
ubezpieczenia	 przy	 zastosowaniu	 ustalonej	w	 umowie	 ubezpieczenia	
stawki	 według	 systemu	 pro	 rata.	 Płatność	 składki	 z	 tytułu	
doubezpieczenia	 następuje	 -	 na	 podstawie	 otrzymanego	 dokumentu	
ubezpieczeniowego.	 Postanowienia	 niniejszej	 klauzuli	 nie	 mają	
zastosowania	w	przypadku	szkody	całkowitej.	

Niniejsza	 klauzula	 nie	 ma	 zastosowania	 w	 przypadku	 sum	
ubezpieczenia	 na	 pierwsze	 ryzyko	 oraz	 limitów	 i	 podlimitów	
odpowiedzialności.	

All	risks	

Kradzież		

Szyby		

OC	

NNW	

KL	

Elektronika	

Transport	

Utrata	zysku	

	

2. 	 Automatycznego	ubezpieczenia	nowego	mienia:	

Z	 zachowaniem	 pozostałych,	 nie	 zmienionych	 niniejszą	 klauzulą	
postanowień	ogólnych	warunków	ubezpieczenia	i	innych	postanowień	
umowy	ubezpieczenia,	ustala	się,	że:	

nowo	nabyte	środki	trwałe,	

All	risks	

Kradzież		

Szyby		

Elektronika	



  
Znak	postępowania:	ZP/2/12/2018	

 

 44 

wzrost	wartości	środków	trwałych	wskutek	dokonanych	inwestycji,	

zostają	 objęte	 automatyczną	 ochroną	 ubezpieczeniową	 od	 chwili	
przejścia	 potwierdzonego	 odpowiednim	 dokumentem	 ryzyka	 ich	
posiadania	na	Ubezpieczającego.	Ochrona	ubezpieczeniowa	odnosi	się	
do	 miejsc	 ubezpieczenia	 wskazanych	 w	 umowie	 ubezpieczenia	 lub	
włączonych	klauzulą	nowego	miejsca	lokalizacji.	

Ubezpieczający	 zobowiązany	 jest	 zgłosić	 zwiększenie	 sumy	
ubezpieczenia	w	terminie	do	30	dni	po	zakończeniu	każdego	półrocza	
okresu	ubezpieczenia/	okresu	ubezpieczenia.	

Odpowiedzialność	 Wykonawcy	 w	 stosunku	 do	 automatycznie	
ubezpieczonego	na	mocy	niniejszej	klauzuli	mienia	ograniczona	jest	do	
kwoty	 500	000	 zł.	 na	 jedno	 i	wszystkie	 zdarzenia	w	 rocznym	okresie	
ubezpieczenia	

Transport	

	

3. 	 Klauzula	ubezpieczenia	mienia	od	szkód	elektrycznych:	

Ustala	 się,	 że	 z	 zachowaniem	 pozostałych	 nie	 zmienionych	 niniejszą	
klauzulą	 postanowień	 OWU,	 zakres	 udzielonej	 ochrony	
ubezpieczeniowej	 zostaje	 rozszerzony	 o	 szkody	 spowodowane	
działaniem	prądu	elektrycznego	powstałe	w	mieniu	ubezpieczonym	w	
ramach	ubezpieczenia	mienia	od	ognia	i	 innych	zdarzeń	losowych	lub	
ubezpieczenia	mienia	od	wszystkich	ryzyk	w:		

1)	budynkach,	budowlach,	lokalach;		

2)	 czynnych	 i	 zainstalowanych	 na	 stanowiskach	 pracy	 maszynach	
elektrycznych;		

3)	aparatach	elektrycznych	i	urządzeniach	elektrycznych.	

	Budynki,	budowle,	lokale,	maszyny	elektryczne,	aparaty	elektryczne	i	
urządzenia	 elektryczne	 są	 objęte	 ochroną	 w	 miejscu	 ubezpieczenia	
wymienionym	 w	 Umowie,	 podczas	 ich	 eksploatacji,	 napraw,	
remontów,	montażu	lub	demontażu,	jak	również	od	szkód	powstałych	
wskutek	 akcji	 ratowniczej	 prowadzonej	 w	 związku	 ze	 zdarzeniami	
będącymi	następstwem	jakiegokolwiek	działania	prądu	elektrycznego.	

Limit	odpowiedzialności:	500.000	zł	na	 jedno	 i	wszystkie	zdarzenia	w	
rocznym	okresie	ubezpieczenia.	

All	risks	

4. 	 Dewastacji	(wandalizmu,	graffiti)	 All	risks	
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Klauzula	 dewastacji	 limit	 odpowiedzialności	 dla	 ryzyka	 wandalizmu	
100.000	zł,	dla	ryzyka	typu	„graffiti”	limit	50	000	zł.	

Z	 zachowaniem	 pozostałych	 nie	 zmienionych	 niniejsza	 klauzula	
postanowień	ogólnych	warunków	ubezpieczenia	oraz	pod	warunkiem	
opłacenia	przez	ubezpieczającego	dodatkowej	składki	ustala	się,	że:	

niniejsza	 klauzula	 jest	 objęty	 lokal	 i	 znajdujące	 się	 w	 nim	 mienie	 (z	
wyłączeniem	 wartości	 pieniężnych)	 od	 zniszczenia	 lub	 uszkodzenia	
wskutek	dewastacji;	

przez	dewastacje	rozumie	się	rozmyślne	zniszczenie	oraz	uszkodzenie	
ubezpieczonego	 mienia	 przez	 osoby	 trzecie	 w	 tym	 polegające	 na	
uszkodzeniach	w	wyniku	pomalowania	(graffiti	itp.),	

odpowiedzialność	 za	 szkody	 powstałe	 w	 wyniku	 dewastacji	
ograniczona	 jest	 do	 limitu	 na	 jedno	 i	wszystkie	 zdarzenia,	 podanego	
w	polisie;	

3.	 limit	 odpowiedzialności	 ulega	 pomniejszeniu	 o	 kwotę	
odszkodowania	wypłaconego	z	tytułu	ubezpieczenia,	o	których	mowa	
w	niniejszej	klauzuli.	Ubezpieczający	może	uzupełnić	wysokość	 limitu	
odpowiedzialności	opłacając	składkę	uzupełniającą.	

Kradzież	
Elektronika	

Transport	

	

5. 	 Kosztów	akcji	ratowniczej	

Z	 zachowaniem	 pozostałych	 nie	 zmienionych	 niniejszą	 klauzulą	
postanowień	ogólnych	warunków	ubezpieczenia	i	innych	postanowień	
umowy	ubezpieczenia,	ustala	się,	że	Wykonawca	pokrywa	ponad	sumę	
ubezpieczenia	uzasadnione	i	udokumentowane	koszty	akcji	ratowniczej	
ubezpieczonego	 mienia,	 w	 tym	 wynagrodzenie	 straży	 pożarnej,	
poniesione	 przez	Ubezpieczającego	 lub	Ubezpieczonego	w	 związku	 z	
zaistniałym	 zdarzeniem	 losowym	 objętym	 umową	 ubezpieczenia.	
Ochrona	 ubezpieczeniowa	 udzielana	 na	 podstawie	 niniejszej	 klauzuli	
stanowi	nadwyżkę	w	stosunku	do	ochrony	gwarantowanej	w	granicach	
sumy	ubezpieczenia	w	podstawowym	zakresie	ubezpieczenia	mienia.	

W	przypadku	niedoubezpieczenia	mienia,	świadczenie	wypłacane	przez	
Ubezpieczyciela	 tytułem	 zwrotu	 kosztów	 wymienionych	 w	 niniejszej	
klauzuli	 jest	 zmniejszane	 w	 takim	 stosunku	 jak	 odszkodowanie	 tj.	
proporcjonalnie	do	stopnia	zaniżenia	sumy	ubezpieczenia	mienia.	

Limit	odpowiedzialności:	500.000	zł	na	 jedno	 i	wszystkie	zdarzenia	w	
rocznym	okresie	ubezpieczenia.	

All	risks	

Kradzież		

Szyby		

OC	

Elektronika	

Transport	
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6. 	 Klauzula	Leeway:	

Ustala	 się,	 że	 z	 zachowaniem	 pozostałych	 nie	 zmienionych	 niniejszą	
klauzulą	 postanowień	 ogólnych	 warunków	 ubezpieczenia,	 że	
w	przypadku	szkody	zasada	proporcjonalności	będzie	stosowana	tylko	
w	przypadku	mienia,	którego	wartość	w	momencie	powstania	szkody	
będzie	wyższa	niż	120	%	sumy	ubezpieczenia	tego	mienia	określonej	w	
polisie	i	wynikającej	z	dokumentów	ewidencyjnych	Ubezpieczającego	

All	risks	

Kradzież		

Szyby		

Elektronika	

Transport	

7. 	 Poszukiwania	wycieków	

Z	 zachowaniem	 pozostałych	 niezmienionych	 niniejszą	 klauzulą	
postanowień	ogólnych	warunków	ubezpieczenia	i	innych	postanowień	
umowy	 ubezpieczenia,	 ustala	 się,	 że	 ochrona	 ubezpieczeniowa	
obejmuje	 koszty	 poszukiwania	 wycieków	 z	 instalacji	 wodno-
kanalizacyjnej	oraz	usunięcia	skutków	takich	poszukiwań	maksymalnie	
do	 wysokości	 30.000	 zł	 na	 jedno	 i	 wszystkie	 zdarzenia	 w	 okresie	
ubezpieczenia.	

All	risks	

	

	

8. 	 Klauzula	prolongaty	składek	

Z	 zachowaniem	 pozostałych,	 nie	 zmienionych	 niniejszą	 klauzulą	
zapisów,	postanowień	umowy	ubezpieczenia	i	innych	postanowień	lub	
załączników	 do	 umowy	 ubezpieczenia	 uzgodniono,	 iż	 brak	 opłaty	
składki	ubezpieczeniowej,	bądź	którejkolwiek	jej	raty,	pomimo	upływu	
terminu	 jej	 płatności	 nie	 może	 być	 podstawą	 do	 odstąpienia	
Wykonawcy	od	umowy,	ani	skutkować	brakiem/wygaśnięciem	ochrony	
ubezpieczeniowej.	

W	 przypadku	 braku	 wpłaty	 raty	 w	 ustalonym	 terminie	 Wykonawca	
wezwie	 Ubezpieczającego	 do	 natychmiastowego	 uregulowania	
płatności	i	ustali	kolejny	termin	płatności	składki	lub	jej	raty,	nie	krótszy	
niż	 7-dniowy	 i	 powiadomi	 o	 tym	 Ubezpieczającego	 na	 piśmie.	
Odstąpienie	 (rozwiązanie)	 jest	 możliwe	 dopiero	 począwszy	 od	 dnia	
następującego	po	upływie	dodatkowego	terminu	płatności	składki	lub	
jej	raty,	o	 ile	do	dnia	poprzedniego	włącznie	nie	nastąpiło	obciążenie	
rachunku	bankowego	Ubezpieczającego.	

W	przypadku	dokonania	wpłaty	zaległej	raty	składki	w	ustalonym	wyżej	
terminie	ciągłość	ochrony	zostaje	zachowana	bez	żadnych	przerw.	

All	risks	

Kradzież		

Szyby		

OC	

Elektronika	

Transport	

NNW	

KL	

	

	

9. 	 Reprezentantów	

Ustala	 się,	 że	 z	 zachowaniem	 pozostałych	 niezmienionych	 niniejszą	
klauzulą	 postanowień	 ogólnych	 warunków	 ubezpieczenia	 mienia,	 że	

All	risks	

Kradzież		
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zakres	 udzielonej	 ochrony	 ubezpieczeniowej	 zostaje	 rozszerzony	 o	
szkody	 powstałe	 wskutek	 winy	 umyślnej	 lub	 rażącego	 niedbalstwa	
osób,	za	które	ubezpieczający	ponosi	odpowiedzialność,	z	wyłączeniem	
szkód	spowodowanych	przez	reprezentantów	Ubezpieczającego.	Przez	
reprezentantów	 Ubezpieczającego	 uważa	 się	 dyrektora,	 jego	
zastępców	 i	 innych	 pełnomocników	 uprawnionych	 do	 składania	
oświadczeń	woli	w	imieniu	Ubezpieczającego.	

Szyby		

Elektronika	

Transport	

NNW	

KL	

10. 	 Rezygnacji	z	regresu	wobec	pracowników	

Ustala	 się	 z	 zachowaniem	 pozostałych	 nie	 zmienionych	 niniejszą	
klauzulą	 postanowień	 ogólnych	 warunków	 ubezpieczenia,	 że	
Wykonawca	zrzeka	się	przysługującego	mu	na	podstawie	art.	828	k.	c.	
prawa	do	roszczenia	zwrotnego	wobec	sprawcy	szkody	z	tytułu	wypłaty	
odszkodowania	 Ubezpieczonemu,	 w	 przypadku	 gdy	 sprawcą	 szkody	
jest	pracownik,	osoba	 świadcząca	na	 rzecz	Ubezpieczonego	pracę	na	
podstawie	 umowy	 cywilnoprawnej,	 student.	 Niniejsza	 klauzula	 nie	
dotyczy	szkód	wyrządzonych	przez	te	osoby	umyślnie.	

All	risks	

Kradzież		

Szyby		

OC	

Elektronika	

Transport	

11. 	 Koszty	utraconej	wody	

Wykonawca	 pokrywa	 uzasadnione	 i	 udokumentowane	 koszty	
utraconej	 wody	 na	 skutek	 nagłego,	 niespodziewanego	 zdarzenia	
losowego	wskutek	awarii	instalacji	lub	urządzeń	technologicznych	oraz	
nieumyślnego	 pozostawienia	 otwartych	 kranów,	 spustów,	 zaworów	
itp.	

Koszty	 utraconej	wody	 pokrywane	 będą	wyłącznie	w	 odniesieniu	 do	
skutków	zdarzeń	objętych	umową	ubezpieczenia,	jednak	bez	względu	
na	wysokość	szkody/odszkodowania	z	tytułu	zdarzenia	podstawowego,	
czyli	także	w	sytuacji,	gdy	ze	względu	na	franszyzę	lub	brak	szkód	nie	
wypłacono	odszkodowania	z	ubezpieczenia	podstawowego.	

Limit	odpowiedzialności:	100	000	zł.	dla	kosztów	utraconej	na	jedno	i	
wszystkie	zdarzenia	w	okresie	ubezpieczenia.			

All	risks	

	(zalania)	

12. 	 Strajków,	rozruchów	i	zamieszek	

Z	 zachowaniem	 pozostałych	 nie	 zmienionych	 niniejszą	 klauzulą	
postanowień	ogólnych	warunków	ubezpieczenia	i	innych	postanowień	
umowy	 ubezpieczenia,	 ustala	 się,	 że	 Wykonawca.	 udziela	
Ubezpieczającemu	 ochrony	 ubezpieczeniowej	 za	 szkody	 w	 mieniu	
powstałe	 wskutek	 zdarzeń	 losowych	 objętych	 ochroną	
ubezpieczeniową	oraz	akcji	ratowniczej	prowadzonej	w	związku	z	tymi	

All	risks	

Kradzież		

Szyby		

OC	

Elektronika	
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zdarzeniami,	 będącymi	 bezpośrednim	 następstwem	 strajków,	
rozruchów,	lub	zamieszek	społecznych.	

Przez	strajki,	rozruchy	oraz	zamieszki	społeczne	rozumie	się:	

-	 działanie	 osoby	 lub	 grupy	 osób,	 powodujące	 zakłócenia	 porządku	
publicznego,	 z	 wyjątkiem	 tych	 działań,	 które	 są	 powiązane	 ze	
zdarzeniami	określonymi	w	pkt.	4	niniejszej	klauzuli;	

-	działanie	legalnie	ustanowionej	władzy	zmierzające	do	przywrócenia	
porządku	publicznego	lub	zminimalizowania	skutków	zakłóceń;	

-	 umyślne	 działanie	 strajkującego	 lub	 poddanego	 lokautowi	
pracownika,	mające	na	celu	wspomożenie	strajku	lub	przeciwstawienie	
się	lokautowi;	

-	 działanie	 legalnie	 ustanowionej	 władzy	 zapobiegające	 takim	
czynnościom	 lub	działającej	w	 celu	 zminimalizowania	 skutków	 takich	
czynności.	

Limit	dla	ubezpieczenia	mienia	w	transporcie:	1	000	000	zł.	na	jedno	i	
wszystkie	zdarzenia	w	rocznym	okresie	ubezpieczenia.	

KL	

NNW	

Transport	

	

13. 	 Terminu	dokonania	oględzin	

Z	 zachowaniem	 pozostałych	 nie	 zmienionych	 niniejszą	 klauzulą	
postanowień	ogólnych	warunków	ubezpieczenia	i	innych	postanowień	
umowy	 ubezpieczenia,	 ustala	 się,	 że	 w	 przypadku	 zajścia	 szkody	
Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 do	 dokonania	 oględzin	w	 terminie	 nie	
dłuższym	niż	2	dni	robocze	od	momentu	zgłoszenia	szkody.	

All	risks	

Kradzież		

Szyby		

OC	

Elektronika	

Transport	

14. 	 Ubezpieczenia	drobnych	prac	(robót)	budowlanych	

Z	zachowaniem	pozostałych,	niezmienionych	niniejszą	klauzulą	zapisów	
OWU,	 Wykonawca	 obejmuje	 szkody	 w	 mieniu	 zgłoszonym	 do	
ubezpieczenia,	 a	 powstałe	 w	 związku	 z	 prowadzonymi	 drobnymi	
pracami	remontowo-budowlanymi.	

Wykonawca	 obejmuje	 ochroną	 ubezpieczeniową	 szkody	 powstałe	 w	
związku	 z	 prowadzonymi	 przez	 Ubezpieczonego,	 w	 obrębie	
ubezpieczonych	 lokalizacji,	 pracami	 remontowo/budowlanymi	 pod	
warunkiem,	że:	

All	risks	

(zalania)	
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prace	takie	nie	wymagają	uzyskania	pozwolenia	na	budowę;	

prace	 te	 nie	 naruszają	 stabilności	 konstrukcji	 nośnej	 i	 dachowej	
budynku/budowli,	w	którym	są	prowadzone;	

prowadzone	 prace	 nie	 mają	 wpływu	 na	 sprawność	 urządzeń	
przeciwpożarowych	 lub	 innych	 zabezpieczeń,	 których	 istnienie	
Ubezpieczający	zadeklarował	we	wniosku	o	ubezpieczenie.	

4.	Na	całkowitą	sumę	ubezpieczenia	na	warunkach	niniejszej	klauzuli	
składają	się:	

wartość	wykonanych	prac	remontowo/budowlanych;	

koszty	robocizny	i	pracy	sprzętu;	

wartość	 wszystkich	 maszyn,	 urządzeń	 etc.	 będących	 przedmiotem	
robót	budowlanych	i	prac	montażowych	oraz	materiałów	stanowiących	
własność	Ubezpieczonego	lub	będące	w	jego	posiadaniu	na	podstawie	
innego	stosunku	prawnego.	

5.	 Szkody	w	mieniu	 będącym	przedmiotem	ubezpieczenia	mienia	 od	
ognia	i	innych	zdarzeń	losowych	powstałe	bezpośrednio	lub	pośrednio	
w	 wyniku	 prowadzenia	 prac	 remontowo/budowlanych,	 pozostają	
ubezpieczone	maksymalnie	do	 limitu	określonego	w	 tej	 klauzuli,	 jeśli	
zdarzenie	 powodujące	 szkodę	 jest	 objęte	 zakresem	 ubezpieczenia	
mienia	od	ognia	i	innych	zdarzeń	losowych.		

Limit	odpowiedzialności:		300	000	zł.	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia	w	
okresie	ubezpieczenia		

15. 	 Ubezpieczenie	pośredniego	uderzenia	pioruna	

Z	 zachowaniem	 pozostałych	 nie	 zmienionych	 niniejszą	 klauzulą	
postanowień	ogólnych	warunków	ubezpieczenia	i	innych	postanowień	
umowy	 ubezpieczenia,	 ustala	 się,	 że	 Wykonawca.	 pokrywa	 do	
ustalonego	 limitu	 szkody	 w	 przedmiocie	 ubezpieczenia	 powstałe	
w	 wyniku	 pośredniego	 uderzenia	 pioruna.	 Za	 pośrednie	 uderzenie	
pioruna	uważa	się	pośrednie	działanie	wyładowania	atmosferycznego	
na	przedmiot	ubezpieczenia,	powodujące	uszkodzenie	bądź	zniszczenie	
przedmiotu	 ubezpieczenia	 wskutek	 indukcji	 prądu	 elektrycznego	
wywołanej	wyładowaniem	atmosferycznym	w	bezpośredniej	bliskości	
ubezpieczonego	mienia.	

All	risks	

Elektronika	
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Ochrona	ubezpieczeniowa	obejmuje	także	szkody	powstałe	w	wyniku	
nagłego	 wzrostu	 napięcia	 w	 sieci	 elektrycznej	 spowodowanego	
wyładowaniami	atmosferycznymi.	

Ww.	zdarzenia	losowe	pozostają	objęte	ochroną	ubezpieczeniową	pod	
warunkiem	 odpowiedniego	 zabezpieczenia	 mienia	 poprzez	
zainstalowanie	 ograniczników	 (odgromników	 i	 ochronników	
przeciwprzepięciowych).	

Limit	 odpowiedzialności	 na	 jedno	 i	 wszystkie	 zdarzenia	 w	 okresie	
ubezpieczenia:	50.000	zł		

16. 	 Ubezpieczenia	szkód	powstałych	w	wyniku	przepięcia	

Z	 zachowaniem	 pozostałych	 nie	 zmienionych	 niniejszą	 klauzulą	
postanowień	ogólnych	warunków	ubezpieczenia	i	innych	postanowień	
umowy	 ubezpieczenia,	 ustala	 się,	 że	 odpowiedzialność	 Zakładu	
Ubezpieczeń	za	szkody	powstałe	w	wyniku	przepięcia	spowodowanego	
wyładowaniem	atmosferycznym	zostaje	zwiększona	do	kwoty	100.000	
zł	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia	w	okresie	ubezpieczenia.	

All	risks	

Elektronika	

	

17. 	 Ubezpieczenia	urządzeń	zewnętrznych	

Z	 zachowaniem	 pozostałych	 niezmienionych	 niniejszą	 klauzulą	
postanowień	ogólnych	warunków	ubezpieczenia	i	innych	postanowień	
umowy	 ubezpieczenia,	 ustala	 się,	 że	Wykonawca	 obejmuje	 ochroną	
ubezpieczeniową	od	ryzyka	kradzieży	urządzenia	zewnętrzne	należące	
do	 Ubezpieczającego,	 zainstalowane	 na	 budynkach	 lub	 budowlach	
stanowiących	własność	lub	użytkowanych	przez	Ubezpieczającego.	

Urządzenia	powinny	być	zainstalowane	i	zabezpieczone	w	taki	sposób,	
aby	 ich	 wymontowanie	 nie	 było	 możliwe	 bez	 pozostawienia	 śladów	
użycia	siły	 lub	narzędzi.	Limit	odpowiedzialności:	20.000	zł	na	 jedno	 i	
wszystkie	zdarzenia.		

Kradzież	

	

18. 	 Uznania	

Z	 zachowaniem	 pozostałych	 niezmienionych	 niniejszą	 klauzulą	
postanowień	ogólnych	warunków	ubezpieczenia	i	innych	postanowień	
umowy	ubezpieczenia,	Wykonawca	uznaje,	że	przy	zawieraniu	umowy	
ubezpieczenia	znane	mu	były	wszelkie	okoliczności,	które	są	istotne	z	
punktu	 widzenia	 oceny	 ryzyka.	 Niniejsze	 postanowienie	 nie	 dotyczy	
sytuacji,	 kiedy	 okoliczności,	 o	 które	 zapytywał	 Wykonawcę	 przed	
zawarciem	umowy	ubezpieczenia	zostały	podane	niezgodnie	z	prawdą.	

All	risks	

Kradzież		

Szyby		

OC	

Elektronika	

Transport	
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Postanowienia	 niniejszej	 klauzuli	 nie	 mają	 zastosowania	 do	
przypadków	uregulowanych	w	art.	816	kodeksu	cywilnego.	

NNW	

KL	

19. 	 Warunków	i	taryf	

Z	 zachowaniem	 pozostałych	 niezmienionych	 niniejszą	 klauzulą	
postanowień	 ogólnych	 warunków	 ubezpieczenia	 oraz	 innych	
postanowień	 umowy	 ubezpieczenia,	 ustala	 się,	 że	 w	 przypadku	
doubezpieczenia,	uzupełniania	 lub	podwyższania	sumy	ubezpieczenia	
lub	 limitu	 odpowiedzialności	 w	 okresie	 ubezpieczenia,	 zastosowanie	
mieć	będą	warunki	umowy	oraz	stawki	ubezpieczeniowe	obowiązujące	
w	umowie	ubezpieczenia	w	dniu	dokonywania	zmiany.	Na	taryfikację	
nie	 będzie	 wpływał	 przebieg	 szkodowy.	 Postanowienia	 niniejszej	
klauzuli	nie	mają	zastosowania	do	przypadków	uregulowania	w	art.	816	
kodeksu	cywilnego.	

All	risks	

Kradzież		

Szyby		

OC	

Elektronika	

NNW	

KL	

Transport	

20. 	 Wyrównania	sum	ubezpieczenia	

Z	 zachowaniem	 pozostałych	 nie	 zmienionych	 niniejszą	 klauzulą	
postanowień	ogólnych	warunków	ubezpieczenia	i	innych	postanowień	
umowy	 ubezpieczenia,	 ustala	 się	 że	 w	 przypadku,	 gdy	 suma	
ubezpieczenia	 którejkolwiek	 z	 kategorii	 ubezpieczanego	 mienia	 lub	
nakładów	 adaptacyjnych	 w	 dniu	 szkody	 jest	 wyższa	 niż	 ich	 wartość	
(nadubezpieczenie),	 w	 przypadku	 szkody	 nadwyżka	 ta	 zostanie	
rozłożona	na	te	pozycje,	co	do	których	występuje	niedoubezpieczenie	
lub	w	odniesieniu	do	których	suma	ubezpieczenia	jest	niewystarczająca	
ze	 względu	 na	 poniesione	 koszty	 związane	 z	 uniknięciem	 lub	
ograniczeniem	 rozmiaru	 szkody.	 Wyrównanie	 sum	 ubezpieczenia	
dotyczy	 wyłącznie	 przedmiotów	 ubezpieczenia	 obejmowanych	
ochroną	 w	 systemie	 sum	 stałych	 w	 ramach	 pojedynczego	 miejsca	
ubezpieczenia.	

All	risks	

Kradzież		

Szyby		

Elektronika	

Transport	

	

21. 	 Kradzież	zwykła	

Z	 zachowaniem	 pozostałych	 niezmienionych	 niniejszą	 klauzulą	
postanowień	ogólnych	warunków	ubezpieczenia	ustala	 się,	 że	 zakres	
ochrony	 ubezpieczeniowej	 rozszerza	 się	 ryzyko	 kradzieży	 zwykłej	
ubezpieczonego	 mienia.	 Dla	 potrzeb	 niniejszych	 postanowień	 za	
kradzież	zwykłą	rozumie	się	zabór	mienia	(bez	oznak	włamania)	w	celu	
przywłaszczenia.	

Ubezpieczający/Ubezpieczony	 jest	 zobowiązany	 do	 zawiadomienia	
policji,	po	odkryciu	wystąpienia	szkody.	

All	risks	

Kradzież	
Elektronika	

Transport	

Szyby		
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Maksymalny	limit	odpowiedzialności	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia	w	
okresie	ubezpieczenia	dla	kradzieży	zwykłej:	200.000	zł	

22. 	 Klauzula	ubezpieczenia	sprzętu	przenośnego		

Ustala	 się,	 że	 z	 zachowaniem	 pozostałych	 niezmienionych	 niniejszą	
klauzulą	 postanowień	 ogólnych	 warunków	 ubezpieczenia	 elektroniki	
stacjonarnej,	 przenośnej	 i	 oprogramowania	 oraz	 koszty	 odtworzenia	
danych	 od	 wszystkich	 ryzyk	 (według	 wartości	 odtworzeniowej),	 że	
ubezpieczenie	obejmuje	 także	 sprzęt	nieeksploatowany	w	momencie	
zajścia	 szkody	 oraz	 sprzęt	 przesłany	 pocztą	 kurierską	 w	 kraju	
i	zagranicą.	Zakres	ubezpieczenia	rozszerza	się	o	szkody	w	przenośnym	
sprzęcie	 elektronicznym,	 używanym	 do	 prac	 służbowych	 przez	
ubezpieczającego	lub	jego	pracowników	poza	miejscem	ubezpieczenia.	
Wykonawca	 ponosi	 odpowiedzialność	 również	 za	 szkody	 powstałe	
wskutek	kradzieży	z	włamaniem	z	pojazdu	pod	warunkiem,	że:	

-	pojazd	ten	posiada	twardy	dach	(jednolita	sztywna	konstrukcja),	

-	w	chwili	kradzieży	był	prawidłowo	zamknięty	na	klucz,	

-	 sprzęt	pozostawiony	w	pojeździe	 został	 zamknięty	w	bagażniku	 lub	
w	innym	schowku,	stanowiącym	seryjne	wyposażenie	pojazdu,	

-	sprzęt	został	skradziony	w	godz.	6.00	-	22.00,	przy	czym	ograniczenie	
to	nie	dotyczy	przypadku	kradzieży,	gdy	pojazd	zaparkowany	został	na	
parkingu	 strzeżonym,	 bądź	 innym	miejscu	 o	 ograniczonym	 dostępie,	
albo	znajdował	się	w	garażu	zamkniętym.	

W	 każdym	 przypadku	 utraty	 sprzętu	 (w	 tym	 również	 telefonów)	
w	 wyniku	 kradzieży	 z	 włamaniem	 lub	 rabunku	 Wykonawca	 ponosi	
odpowiedzialność	 do	 wysokości	 powstałej	 szkody.	 Wykonawca	 nie	
odpowiada	za	szkody	objęte	ubezpieczeniem	Auto-Casco	i	OC	sprawcy	
szkody	oraz	powstałe	wskutek	niewłaściwej	eksploatacji,	niezgodnej	z	
zaleceniami	producenta.		

Elektronika	

	

23. 	 Klauzula	 załadunku	 i	 rozładunku	 mająca	 zastosowanie	 do	
ubezpieczenia	mienia	w	transporcie	(cargo):		

Ustala	 się,	 że	 z	 zachowaniem	 pozostałych	 nie	 zmienionych	 niniejszą	
klauzulą	 postanowień	 OWU,	 że	 zakres	 ubezpieczenia	 mienia	 w	
transporcie	 zostaje	 rozszerzony	 o	 szkody	 powstałe	 w	 przedmiocie	
ubezpieczenia	 w	 trakcie	 wykonywania	 czynności	 załadunkowych	 i	
wyładunkowych,		jeśli	są	one	wykonywane	na	ryzyko	Ubezpieczonego.		

Transport		
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Za	początek	operacji	załadunkowych,	w	myśl	niniejszej	klauzuli,	uznaje	
moment	 podniesienia	 mienia	 w	magazynie	 lub	 miejscu	 składowania	
nadawcy	 w	 celu	 przeniesienia	 go	 do	 środka	 transportu.	 Za	 koniec	
operacji	załadunkowych,	w	myśl	niniejszej	klauzuli,	rozumie	i	uznaje	się	
bezpośrednie	umieszczenie	mienia	na	środku	transportu.		

Za	początek	operacji	rozładunkowych,	w	myśl	niniejszej	klauzuli,	uznaje	
się	 zakończenie	 usuwania	 mocowań	 transportowych	 przed	 zdjęciem	
mienia	 ze	 środka	 transportu.	 	 Za	 koniec	 operacji	 rozładunkowych,	w	
myśl	 niniejszej	 klauzuli,	 uznaje	 się	 zakończenie	 wyładunku	 mienia	 i	
złożenie	go	w	magazynie	lub	miejscu	składowania	odbiorcy,	po	zdjęciu	
ze	środka	transportu.	

Limit	 odpowiedzialności	 500.000	 zł	 na	 jedno	 i	wszystkie	 zdarzenia	w	
rocznym	okresie	ubezpieczenia.	

24. 	 Klauzula	aktów	terroryzmu	

Z	 zachowaniem	 pozostałych	 nie	 zmienionych	 niniejszą	 klauzulą	
postanowień	ogólnych	warunków	ubezpieczenia	i	innych	postanowień	
umowy	 ubezpieczenia,	 ustala	 się,	 że	 do	 zakresu	 ochrony	
ubezpieczeniowej	włącza	się	szkody	powstałe	w	ubezpieczonym	mieniu	
w	wyniku	 zdarzeń	 losowych	objętych	 ochroną	ubezpieczeniową	oraz	
akcji	ratowniczej	prowadzonej	w	związku	z	tymi	zdarzeniami,	będącymi	
bezpośrednim	następstwem	aktów	terroryzmu.	

Przez	akty	terroryzmu	rozumie	się	wszelkiego	rodzaju	działanie	mające	
na	celu	wprowadzenie	chaosu,	zastraszenie	ludności	lub	dezorganizację	
życia	publicznego	dla	osiągnięcia	określonych	skutków	ekonomicznych,	
politycznych,	religijnych,	ideologicznych,	socjalnych	lub	społecznych,	

Z	 zakresu	 ochrony	wyłączone	 są	 szkody	 spowodowane	 uwolnieniem	
lub	 wystawieniem	 na	 działanie	 substancji	 toksycznych,	 chemicznych	
lub	biologicznych,	jak	również	wszelkie	szkody	spowodowane	atakiem	
elektronicznym,	 włączając	 w	 to	 włamania	 komputerowe	 lub	
wprowadzenie	jakiejkolwiek	formy	wirusa	komputerowego.	

Limit	odpowiedzialności:	5	000	000	zł.	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia	w	
okresie	ubezpieczenia	dla	następujących	ryzyk:	ogień,	kradzież,	szyby,	
oc,	elektronika.	

Limit	odpowiedzialności:	4	000	000	zł.	na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia	w	
okresie	ubezpieczenia	dla	ryzyk	transportowych.	

All	risks	

Kradzież		

Szyby		

OC	

Elektronika	
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25. 	 Rozszerzająca	 zakres	 ochrony	 o	 szkody	 wyrządzone	 pracownikom	
ubezpieczonego	powstałe	w	następstwie	wypadku	przy	pracy:	

Na	 mocy	 niniejszej	 klauzuli	 Wykonawca	 obejmuje	 ochroną	
ubezpieczeniową	 odpowiedzialność	 Ubezpieczonego	 za	 szkody	
osobowe	i	rzeczowe	poniesione	przez	jego	pracowników	w	następstwie	
wypadku	przy	pracy	w	rozumieniu	ustawy	o	ubezpieczeniu	społecznym	
z	tytułu	wypadków	przy	pracy	i	chorób	zawodowych.	

Wykonawca	nie	odpowiada	w	zakresie	niniejszej	klauzuli	za	szkody,	za	
które	 jej	 odpowiedzialność	 jest	 wyłączona	 na	 mocy	 pozostałych	
postanowień	OWU	oraz	dodatkowo	za	szkody:	

z	tytułu	powstania	chorób	zawodowych	lub	pracowniczych;	

w	wartościach	pieniężnych,	w	pojazdach	mechanicznych;	

polegające	 na	 roszczeniach	 regresowych	 jakiejkolwiek	 instytucji	
zobowiązanej	do	wypłaty	świadczeń	z	tytułu	wypadku	przy	pracy	oraz	
świadczeń	przysługujących	poszkodowanemu	na	podstawie	przepisów	
ustawy	o	Ubezpieczeniu	 społecznym	 z	 tytułu	wypadków	przy	 pracy	 i	
chorób	zawodowych.	

Limit	 odpowiedzialności	 500.000	 zł	 na	 jedno	 i	wszystkie	 zdarzenia	w	
rocznym	okresie	ubezpieczenia.	

OC	

	

26. 	 Klauzula	kosztów	dostosowania	się	do	zaleceń	organów	państwowych	

Strony	uzgodniły:	

Jeśli	 po	 powstaniu	 szkody	 jakakolwiek	 instytucja	 państwowa	 zabroni	
odtworzenia	 mienia,	 zezwoli	 na	 jego	 odtworzenie	 w	 formie	 mniej	
korzystnej	dla	Ubezpieczającego/	Ubezpieczonego	lub	zażąda	pewnych	
honorariów,	czy	składek	jako	wstępny	arunek	odtworzenia		

mienia,	 wówczas	 Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 ponadto	 zapłacić	
Ubezpieczonemu/	 Ubezpieczającemu:	 różnicę	 między	 kosztem	
odtworzenia	 mienia,	 takim	 jaki	 Ubezpieczający/	 Ubezpieczony	
poniósłby,	 gdyby	 odtwarzał	 mienie	 według	 stanu	 sprzed	 szkody,	
a	 kosztem	 faktycznie	 poniesionym	 na	 odbudowę,	 kosztów	 i	 strat	
związanych	 z	 dodatkowym	 przestojem	 lub	 zwiększeniem	 szkody,	
którego	przyczyną	jest	decyzja	organów	państwowych	lub	przepis,	do	
stosowania	 którego	 Ubezpieczający/	 Ubezpieczony	 będzie	
zobowiązany,	a	który	uniemożliwi	lub	utrudni	odtwarzanie	mienia	bez	
zbędnej	 zwłoki,	 wszelkie	 honoraria	 i	 inne	 opłaty	 niezbędne	 do	
uzyskania	 zgody	 na	 odbudowę	 ubezpieczonego	 mienia,	 inne	 koszty	

All	risks	

	(zalania,	
przepięcia)	

Kradzież	

Elektronika	

Szyby	
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poniesione	 przez	 Ubezpieczającego/	 Ubezpieczonego	 na	 dokonanie	
zmian	w	związku	ze	zmianą	planów.	

Limit	 odpowiedzialności	 na	 jedno	 i	 wszystkie	 zdarzenia	 w	 rocznym	
okresie	ubezpieczenia:	50	0000	zł		

27. 	 Klauzula	 ubezpieczenia	 sprzętu	 przenośnego	 poza	 miejscem	
ubezpieczenia		

Z	 zachowaniem	 pozostałych,	 niezmienionych	 niniejszą	 klauzulą	
postanowień	 umowy	 ubezpieczenia	 i	 ogólnych	 warunków	
ubezpieczenia	strony	uzgodniły,	że:		

Zakres	ochrony	ubezpieczeniowej	sprzętu	elektronicznego	rozszerza	się	
o	szkody	powstałe	w	elektronicznym	sprzęcie	przenośnym	(również	w	
telefonach	 komórkowych)	 używanych	 do	 celów	 służbowych	 poza	
miejscem	ubezpieczenia	określonym	w	polisie,	przy	czym	w	przypadku	
kradzieży	 z	 włamaniem	 ubezpieczonych	 przedmiotów	 z	 pojazdu	
odpowiedzialność	Ubezpieczyciela	zostaje	zachowana	pod	warunkiem,	
że:		

-	pojazd	posiada	trwałe	zadaszenie	(jednolita,	trwała	konstrukcja),		

-	 w	 trakcie	 postoju	 podczas	 transportu	 pojazd	 został	 prawidłowo	
zamknięty	 na	 wszystkie	 istniejące	 zamki	 i	 –	 jeżeli	 pojazd	 ma	
zainstalowany	–	włączony	został	system	alarmowy,		

-	sprzęt	pozostawiony	w	pojeździe	umieszczony	został	w	niewidocznym	
miejscu	(np.	w	bagażniku)		

-	 kradzież	 z	 włamaniem	 z	 pojazdu	 pozostawionego	 poza	 parkingiem	
strzeżonym	 lub	 poza	 zamkniętym	 garażem	 miała	 miejsce	 pomiędzy	
godziną	 6:00	 a	 23:00	 (ograniczeń	 czasowych	 nie	 stosuje	 się,	 jeżeli	
pojazd	 znajdował	 się	 na	 parkingu	 strzeżonym	 lub	 w	 zamkniętym	
garażu)	

Limit	odpowiedzialności:		20	000	zł.		na	jedno	i	wszystkie	zdarzenia	w	
rocznym	okresie	ubezpieczenia.	

Elektronika	

	

28. 	 Klauzula	serwisu	dedykowanego	koordynatora	-	Wykonawca	ustanowi	
dedykowaną	 osobę,	 która	 będzie	 odpowiedzialna	 za:	 (wystawienie	
polis,	faktur,	monity,	korespondencję,	rozliczanie	dokumentów	oraz	za	
koordynację	 likwidacji	 szkód	 we	 wszystkich	 zakresach	 objętych	
zadaniem	 i	 będzie	 dostępna	 dla	 Zamawiającego	 od	 poniedziałku	 do	
piątku	w	godzinach	od	8-16	przez	cały	czas	wykonywania	zamówienia.	

All	risks	

Kradzież	

Szyby		

OC	
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O	każdej	zmianie	dedykowanej	osoby	Wykonawca	będzie	informował	
Zamawiającego	z	tygodniowym	wyprzedzeniem.	

Transport	

Elektronika	

NNW	

KL	

	

Dodatkowy	zakres	ochrony	zdefiniowany	klauzulami	fakultatywnymi.	

	

Numer	
klauzuli	

Nazwa	klauzuli	i	definicja	 Zakres	ubezpieczenia,	
którego	dotyczy	

1. 	 Klauzula	rzeczoznawców	
Z	zachowaniem	pozostałych,	niezmienionych	niniejszą	klauzulą	
postanowień	umowy	ubezpieczenia	i	ogólnych	warunków	
ubezpieczenia	strony	uzgodniły,	że:		

Wykonawca	 obejmuje	 ochroną	 ubezpieczeniową	 poniesione	
przez	 Ubezpieczającego,	 konieczne	 i	 uzasadnione	 koszty	
rzeczoznawców	 powołanych	 w	 celu	 ustalenia	 okoliczności	
zdarzenia	 lub	 rozmiaru	 szkody.	 Klauzula	 ta	 dotyczy	 także	
możliwości	 skorzystania	 z	 uprawnionych	 rzeczoznawców	 w	
opiniowaniu	 uszkodzeń	 i	 naprawy	 instrumentów	 w	 kraju	 i	 za	
granicą.	
Maksymalny	limit	odpowiedzialności	wynosi	300.000	zł.	na	jedno	
i	wszystkie	zdarzenia	w	rocznym	okresie	ubezpieczenia.	
	

All	risks	(w	tym	zalania	
i	przepięcia)	

Kradzież	

Transport	

2. 	 Klauzula	 rozszerzająca	 zakres	 terytorialny	 dla	 ubezpieczenia	
instrumentów:	

Ustala	 się,	 że	 z	 zachowaniem	 pozostałych	 nie	 zmienionych	
niniejszą	 klauzulą	 postanowień	 OWU,	 że	 zakres	 terytorialny	
dotyczący	 ubezpieczenia	 instrumentów	 zostaje	 rozszerzony	
poprzez	 objęcie	 ubezpieczeniem	 zdarzeń	 powstałych	 na	
terytoriach	 wszystkich	 krajów	 świata,	 bez	 jakichkolwiek	
wyłączeń.	

Maksymalny	limit	odpowiedzialności	wynosi	500.000	zł.	na	jedno	
i	wszystkie	zdarzenia	w	rocznym	okresie	ubezpieczenia.	

All	risks	

Elektronika		

Kradzież		
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3. 	 Klauzula	 włączająca	 odpowiedzialność	 cywilną	 za	 szkody	
spowodowane	w	związku	z	organizowaniem	imprez:	

Ustala	 się,	 że	 z	 zachowaniem	 pozostałych	 nie	 zmienionych	
niniejszą	klauzulą	postanowień	OWU,	że	Wykonawca	obejmuje	
ochroną	 ubezpieczeniową	 odpowiedzialność	 cywilną	
Zamawiającego	 za	 szkody	 osobowe	 i	 rzeczowe	 wyrządzone	
uczestnikom	 imprezy	 zorganizowanej	 przez	 Zamawiającego,	 w	
których	 uczestniczyć	 będzie	 powyżej	 50	 osób	 licząc	 łącznie	 z	
obsługą	 imprezy,	 z	 wyłączeniem	 imprez	 masowych	
podlegających	 obowiązkowemu	 ubezpieczeniu	
odpowiedzialności	cywilnej	na	podstawie	przepisów	prawa.	

Limit	odpowiedzialności	wynosi	200.000	zł.	na	jedno	i	wszystkie	
zdarzenia	w	rocznym	okresie	ubezpieczenia.	

oc	

4. 	 Klauzula	 włączająca	 odpowiedzialność	 z	 tytułu	 ataków	
hakerskich:	

Wykonawca	wypłaci	Zamawiającemu	odszkodowanie	za	szkody	
wywołane	 atakiem	 na	 Systemy	 IT	 poniesione	 przez	
Ubezpieczonego,	jako	bezpośredni	skutek	ataku	na	systemy	IT	po	
raz	pierwszy	ujawnionego	w	okresie	ubezpieczenia,	oraz	szkody	
w	 danych	 lub	 oprogramowaniu	 będące	 następstwem	
ograniczenia	 zakresu	 funkcjonalności,	 użytkowania	 lub	
dostępności	 do	 nich,	 jak	 również	 powstałe	 w	 ich	 następstwie	
szkody	związane	z	utratą	zysku,	oraz	wszelkie	straty	wynikające	z	
przerwy	lub	zakłóceń	w	działalności	artystycznej.	

Limit	odpowiedzialności	wynosi	400.000	zł.	na	jedno	i	wszystkie	
zdarzenia	w	rocznym	okresie	ubezpieczenia.	

Elektronika		

	

	 	



 

 
	

	

	

______________________________	

																			(pieczęć	Wykonawcy)	

	

Załącznik	nr	2	do	SIWZ	

FORMULARZ	OFERTY	

Pełna	nazwa	Wykonawcy/	
Wykonawców	wspólnie	ubiegających	się		

o	udzielenie	zamówienia*	

	

Adres	/	nr	telefonu	/	nr	faxu/	NIP/	adres		
e-mail	

	

Pełnomocnik	do	reprezentowania	
Wykonawcy/	Wykonawców	wspólnie	

ubiegających	się		
o	udzielenie	zamówienia*	

	

Dane	osoby	upoważnionej	do	kontaktu		
z	Zamawiającym	w	trakcie	postępowania:	
imię	i	nazwisko/adres	e-mail/	nr	telefonu/	

nr	faxu	
	

	

	

dla	

Filharmonii	Narodowej	
00-950	Warszawa,	ul.	Jasna	5	

	
My	niżej	podpisani,	oferujemy	zgodnie	z	wymaganiami	zawartymi	w	SIWZ,	w	tym	wzoru	Umowy,	jak	
też	przepisami	prawa	obowiązującymi	w	Rzeczypospolitej	Polskiej	objętego	postępowaniem	o	nazwie	
Usługa	kompleksowego	ubezpieczenia	Filharmonii	Narodowej	w	Warszawie,	oświadczamy,	iż:	

1. oferujemy	wykonanie	Przedmiotu	zamówienia	za	cenę:	

CENA	OFERTY	NETTO	

............................................................................złotych	
(słownie:	........................................................................	

...............................................................................................
.............................................................................zł)	

VAT	 ............................................................................złotych	
(słownie:	........................................................................	
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...............................................................................................
.............................................................................zł)	

CENA	OFERTY	BRUTTO*	

............................................................................złotych	
(słownie:	........................................................................	

...............................................................................................
.............................................................................zł)	

	

2. Cena	 oferty,	 o	 której	 mowa	 w	 pkt	 1,	 wynika	 z	 wypełnionych	 poniżej	 formularzy	 cenowych	
(Tabele	I-VII):	

Tabela	I	

FORMULARZ	CENOWY	DOTYCZĄCY	UBEZPIECZENIA	MIENIA	FILHARMONII	NARODOWEJ		
OD	WSZYSTKICH	RYZYK	(all	risks)	

Przedmiot	ubezpieczenia	

Suma		

ubezpieczenia		

w	PLN		

Stawka	

w	%		

za	36	
miesięcy	

Składka	

w	PLN	za	cały	36-	cio	
miesięczny	okres	
ubezpieczenia		

Budynek		 136	736	529,00	 	 	

Pozostałe	środki	trwałe	i	wyposażenie																																																																5	415	674,41	 	 	

instrumenty	muzyczne	w	magazynie	 15	017	996,51	 	 	

Instrumenty	muzyczne	użyczone	 3	110	272,74	 	 	

Fortepian	 Professional	 model	 208	
znajdujący	 się	 w	 miejscowości	
Polonezkoy	w	Turcji	

70	871,00	 	 	

Szyby,	 wykładziny	 kamienne	 i	 inne	
przedmioty	 szklane	 od	 stłuczenia,	
pęknięcia	

							200	000,00	 	 	

Rzeczy	osobiste	osób	trzecich	w	szatni	 20	000,00	 	 	

Zamieszki,	strajki,	rozruchy	 1	000	000,00	 	 	

Wandalizm	 100	000,00	 	 	
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Akty	terrorystyczne	 5	000	000,00	 	 	

Klauzula	 kosztów	 dostosowania	 się	 do	
zaleceń	organów	państwowych	 50	000,00	 	 	

Klauzula	 ubezpieczenia	 kosztów	
odtworzenia	dokumentacji	 100	000,00	 	 	

Graffiti	 50	000,00	 	 	

Działanie	 pola	 elektromagnetycznego,	
indukcji	/przepięcia	 500	000,00	 	 	

Szkody	wodno-kanalizacyjne/zalania	 2	000	000,00	 	 	

Szkody	 powstałe	 w	 wyniku	 błędu	
pracownika	(	w	tym	szkody	zalaniowe)	 2	000	000,00	 	 	

ŁĄCZNA	KWOTA	SKŁADKI		I:	 	

	

Tabela	IA.		

FORMULARZ	CENOWY	DOTYCZĄCY	PODLIMITÓW	NA	RYZYKA	KRADZIEŻY	Z	WŁAMANIEM,		
WANDALIZMU	I	RABUNKU	

	

Przedmiot	ubezpieczenia	

Suma		

ubezpieczenia	

w	PLN		

Stawka	

w	%		

za	36	
miesięcy	

Składka	

w	PLN	za	cały	36-	cio	
miesięczny	okres	
ubezpieczenia	

Środki	 trwałe,	 wyposażenie	 oraz	
instrumenty	muzyczne	w	magazynie	

1	000	000,00	 	 	

Instrumenty	muzyczne	użyczone	 800	000,00	 	 	

Instrumenty	 muzyczne	 od	 kradzieży	
zwykłej	w	kraju	i	zagranicą	oraz	kradzieży	z	
włamaniem	 i	 rabunku	 oraz	 kradzieży	
łącznie	 ze	 środkiem	 transportu,	 szkody	w	
instrumentach	 muzycznych	 będące	
następstwem	 działania	 warunków	
atmosferycznych,	 w	 tym	 zawilgocenia,	
rozszczelnienia	instrumentu	

300	000,00	 	 	

Rzeczy	osobiste	osób	trzecich	w	szatni		 							20	000,00	 	 	

Mienie	pracownicze	 5	000,00	 	 	



  
Znak	postępowania:	ZP/2/12/2018	

 

 61 

ŁĄCZNA	KWOTA	SKŁADKI		IA:	 	

	

Tabela	II.	

FORMULARZ	CENOWY	DOTYCZĄCY	ODPOWIEDZIALNOŚCI	CYWILNEJ	Z	TYTUŁU	PROWADZENIA	
DZIAŁALNOŚCI	I	POSIADANIA	MIENIA	

Przedmiot		

ubezpieczenia	

	

Suma	gwarancyjna		

w	PLN		

Stawka	

w	%		

za	36	
miesięcy	

Składka	

w	PLN	za	cały	36-	cio	
miesięczny	okres	
ubezpieczenia	

OC	z	tytułu	posiadania	mienia	i	prowadzenia	
działalności	

7	000	000	 	 	

Rozszerzenie	zakresu	terytorialnego	za	
szkody	wyrządzone	na	terenie	całego	świata	
podczas	podróży	służbowych	z	włączeniem	
USA	,	Kanady,	Japonii,	Australii	i	Nowej	
Zelandii		

3	000	000	 	 	

Rozszerzenie	 zakresu	 o	 szkody	 powstałe	 w	
wyniku	 niewykonania	 lub	 nienależytego	
wykonania	zobowiązania	

500	000	 	 	

OC	z	tytułu	posiadania	nieruchomości	 1	000	000		 	 	

OC	 pracodawcy	 -	 rozszerzenie	 zakresu	 o	
szkody	 wyrządzone	 pracownikom	
ubezpieczonego,	 powstałe	 w	 następstwie	
wypadku	przy	pracy.	Ubezpieczyciel	wypłaca	
odszkodowanie	stanowiące	nadwyżkę	ponad	
świadczeniem	 wypłaconym	 osobom	
uprawionym	na	podstawie	przepisów	ustawy	
o	 ubezpieczeniach	 społecznych	 z	 tytułu	
wypadków	przy	pracy	i	chorób	zawodowych	

500	000	 	 	

Rozszerzenie	zakresu	o	szkody	wyrządzone	
wskutek	niedostarczenia	energii	lub	
dostarczenia	energii	o	niewłaściwych	
parametrach	

1	000	000	 	 	

OC	 z	 tytułu	 prowadzenia	 szatni	 (mienie	
klientów	w	szatni)	

20	000	 	 	

OC	najemcy	-	rozszerzenie	zakresu	o	szkody	
rzeczowe	 powstałe	 w	 nieruchomościach	 i	
rzeczach	ruchomych,	z	których	ubezpieczony	

500	000	 	 	
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korzystał	 na	 podstawie	 umowy	 najmu,	
dzierżawy,	 użytkowania,	 leasingu	 lub	 innej	
podobnej	formy	korzystania	z	cudzej	rzeczy	

OC	 z	 tytułu	 wynajmowania	 pomieszczeń	
Filharmonii	 Narodowej	 	 firmom	
zewnętrznym	 i	 innym	 instytucjom	
narodowym			

500	000	 	 	

Rozszerzenie	 zakresu	 o	 szkody	 wyrządzone	
przez	 podwykonawców,	 z	 prawem	 do	
regresu	

500	000	 	 	

OC	za	szkody	powstałe	w	następstwie	awarii	
urządzeń	 wodno	 -	 kanalizacyjnych	 i	
centralnego	ogrzewania	

2	000	000	 	 	

OC	 w	 mieniu	 przechowywanym	 (w	 szatni	
mienie	 klientów,	 w	 magazynie	 mienie	
wypożyczone	od	innych	instytucji)	

400	000	 	 	

Błąd	pracownika	(w	tym	szkody	zalaniowe)	 2	000	000	 	 	

OC	za	szkody	w	środkach	transportu	podczas	
załadunku	i	rozładunku	(w	tym	OC	za	szkody	
spowodowane	przez	pojazdy	mechaniczne)	

100	000	 	 	

ŁĄCZNA	KWOTA	SKŁADKI		II:	 	

	

Tabela	III.		

FORMULARZ	CENOWY	DOTYCZĄCY	UBEZPIECZENIA	MIENIA	W	TRANSPORCIE	PODCZAS	WYJAZDÓW	
ZAGRANICZNYCH	FILHARMONII	NARODOWEJ	

Przedmiot	
ubezpieczenia	

Planowana					wartość	
przewożonego	mienia	w	

PLN	

Planowana	ilość												
transportów	w	

ciągu	36	
miesięcznego	

okresu	
ubezpieczenia	

Łączna	
stawka	

w	%		

za	36	
miesięcy	

Łączna	składka	

w	PLN	za	cały		
36	–	cio	miesięczny	
okres	ubezpieczenia	

Instrumenty	
muzyczne,	

kostiumy	

(suma	ubezpieczenia	
4	000	000	zł.	na	jeden	
transport)	razy	3	
transporty	w	trakcie	36	
miesięcy	=	12	000	000	zł.	

3	 	 	



  
Znak	postępowania:	ZP/2/12/2018	

 

 63 

globalnej	sumy	
ubezpieczenia		

Uwaga:	proszę	o	podanie	
w	ofercie	stawki	dla	limitu	
na	jeden	transport	
4	000	000	zł.	
obowiązującej	w	trakcie	36	
miesięcznej	umowy,	
ponieważ	Zamawiający	nie	
będzie	płacił	składek	
zaliczkowych	tylko	za	
faktycznie	zrealizowane	
transporty!	

	

ŁĄCZNA	KWOTA	SKŁADKI		III:	 	

Tabela	IIIA.		

FORMULARZ	 CENOWY	 DOTYCZĄCY	 UBEZPIECZENIA	 MIENIA	 W	 TRANSPORCIE	 PODCZAS	 WYJAZDÓW	
ZAGRANICZNYCH	FILHARMONII	NARODOWEJ	(klauzule	i	limity)	

Przedmiot	
ubezpieczenia	

Suma	ubezpieczenia	w	zaokrągleniu		

do	pełnych	złotych	

Stawka	
określona	

w	%	
za	36	

miesięcy	

Składka	w	PLN	
za	cały	36-to	

miesięczny	okres	
ubezpieczenia	

w	zaokrągleniu	do	
pełnych	złotych	

instrumenty	
muzyczne	od	
kradzieży	zwykłej	za	
zagranicą	oraz	
kradzieży	z	
włamaniem	i	
rabunku	oraz	
kradzieży	łącznie	ze	
środkiem	transportu,	
szkody	w	
instrumentach	
muzycznych	będące	
następstwem	
działania	warunków	

300	000	zł.	 	 	
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atmosferycznych,	w	
tym	zawilgocenia,	
rozszczelnienia	
instrumentu	

kradzież	z	
włamaniem,	rabunek	
i	wandalizm	w/z	
pokoju	
mieszkalnego,	
pokoju	hotelowego,	
przechowalni	
hotelowej	lub	sali	
koncertowej,	w	
salach	podczas	prób,	
na	lotnisku	oraz	
pozostałych	
miejscach	nie	
wymienionych	w	
OPZ	

300	000	zł.	 	 	

Dodatkowe	koszty	
związane	z	
koniecznością	
wypożyczenia	
instrumentów	
muzycznych	
w	miejsce	
uszkodzonych	w	
transporcie	podczas	
wyjazdów	
zagranicznych	

400	000	zł.	 	 	

nieszczęśliwy	
wypadek	lub	nagłe	
zachorowanie	
uniemożliwiające	
opiekę	nad	
ubezpieczonym	
mieniem	

400	000	zł.	 	 	

Klauzula	kosztów	
dodatkowych	

100	000	zł.	 	 	
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Klauzula	aktów	
terroryzmu	

4	000	000	zł.	 	 	

ŁĄCZNA	KWOTA	SKŁADKI		IIIA:	 	

	

Tabela	IV		

FORMULARZ	CENOWY	DOTYCZĄCY	UBEZPIECZENIA	MIENIA	W	TRANSPORCIE	PODCZAS	WYJAZDÓW	
KRAJOWYCH	FILHARMONII	NARODOWEJ	

Przedmiot	
ubezpieczenia	

Planowana					wartość	
przewożonego	mienia	w	PLN	

Planowana	
ilość	

transportów				
w	ciągu	36	

miesięcznego	
okresu	

ubezpieczenia	

Łączna	
stawka	

w	%		

za	36	
miesięcy	

Łączna	składka	

w	PLN	za	cały		
36	–	cio	miesięczny	
okres	ubezpieczenia	

Instrumenty	
muzyczne,	

kostiumy	

(suma	ubezpieczenia		
4	000	000	zł.	na	jeden	
transport)	razy	3	transporty	w	
trakcie	12	miesięcy	=		

Uwaga:	proszę	o	podanie	w	
ofercie	stawki	dla	limitu	na	
jeden	transport	4	000	000	zł.	
obowiązującej	w	trakcie	36	
miesięcznej	umowy,	ponieważ	
Zamawiający	nie	będzie	płacił	
składek	zaliczkowych	tylko	za	
faktycznie	zrealizowane	
transporty!	

	

3	

	 	

ŁĄCZNA	KWOTA	SKŁADKI		IV:	 	

Tabela	IVA.		

FORMULARZ	 CENOWY	 DOTYCZĄCY	 UBEZPIECZENIA	 MIENIA	 W	 TRANSPORCIE	 PODCZAS	 KRAJOWYCH	
WYJAZDÓW	FILHARMONII	NARODOWEJ	(klauzule	i	limity)	

Przedmiot	
ubezpieczenia	

Suma	ubezpieczenia	w	zaokrągleniu		

do	pełnych	złotych	

Stawka	
określona	

w	%	
za	36	

miesięcy	

Składka	w	PLN	
za	cały	36-to	

miesięczny	okres	
ubezpieczenia	
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w	zaokrągleniu	do	
pełnych	złotych	

instrumenty	
muzyczne	od	
kradzieży	zwykłej		w	
kraju	oraz	kradzieży	z	
włamaniem	i	
rabunku	oraz	
kradzieży	łącznie	ze	
środkiem	transportu,	
szkody	w	
instrumentach	
muzycznych	będące	
następstwem	
działania	warunków	
atmosferycznych,	w	
tym	zawilgocenia,	
rozszczelnienia	
instrumentu	

300	000	zł.	 	 	

kradzież	z	
włamaniem,	rabunek	
i	wandalizm	w/z	
pokoju	
mieszkalnego,	
pokoju	hotelowego,	
przechowalni	
hotelowej	lub	sali	
koncertowej,	w	
salach	podczas	prób,	
na	lotnisku	oraz	
pozostałych	
miejscach	nie	
wymienionych	w	
OPZ	

300	000	zł.	 	 	

Dodatkowe	koszty	
związane	z	
koniecznością	
wypożyczenia	
instrumentów	
muzycznych	
w	miejsce	

400	000	zł.	 	 	
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uszkodzonych	w	
transporcie	podczas	
wyjazdów	krajowych	

nieszczęśliwy	
wypadek	lub	nagłe	
zachorowanie	
uniemożliwiające	
opiekę	nad	
ubezpieczonym	
mieniem	

400	000	zł.	 	 	

Klauzula	kosztów	
dodatkowych	

100	000	zł.	 	 	

Klauzula	aktów	
terroryzmu	

4	000	000	zł.	 	 	

ŁĄCZNA	KWOTA	SKŁADKI		IVA:	 	

	

Tabela	V		

FORMULARZ	CENOWY	DOTYCZĄCY	UBEZPIECZENIA	KOSZTÓW	LECZENIA,	NASTĘPSTW	NIESZCZĘŚLIWYCH	
WYPADKÓW,	BAGAŻU	I	ASSIASTANCE	PODCZAS	ZAGRANICZNYCH	WYJAZDÓW	

Przedmiot	
ubezpieczenia	

Suma	
ubezpieczenia	

Planowana	ilość	
osób		do	

ubezpieczenia			w	
ciągu	36	miesięcy		

Stawka	w	PLN/	za		
jeden	

osobodzień/obowiąz
ująca	

w	ciągu	całych	36	
miesięcy	ochrony	
ubezpieczeniowej	

Składka	w	PLN	za	
jeden	

osobodzień/obowiąz
ująca	w	ciągu	całych	
36	miesięcy	ochrony	
ubezpieczeniowej		

Koszty	leczenia		
(obejmują	
choroby	
przewlekłe,	zawał	
i	udar)	

	

	

300	000	PLN	

na	osobę	

	

600	osobodni	w	
ciągu	36	miesięcy,	
(200	osobodni	w	

roku)	

	 	

	

NNW		
(NNW	w	
przypadku	

	

100	000	PLN	

na	osobę	
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śmierci	-	wypłata	
100%	sumy	
ubezpieczenia)	

	

Bagaż	podróżny	 5	000	PLN	

na	osobę	
	

	 	

assistance	 zgodnie	z	
opisem	SiWZ	

zgodnie	z	opisem	
SiWZ	

0	 gratis	

ŁĄCZNA	KWOTA	SKŁADKI		V:	 	

	

Tabela	VI	

FORMULARZ	CENOWY	DOTYCZĄCY	UBEZPIECZENIA,	PRACOWNIKÓW	FILHARMONII	NARODOWEJ																										
OD	NASTĘPSTW	NIESZCZĘŚLIWYCH	WYPADKÓW	NA	TERENIE	POLSKI	

Przedmiot	
ubezpieczenia	

Suma	
ubezpieczenia	

Planowana	ilość	
osób		do	

ubezpieczenia			w	
ciągu	36	miesięcy		

Stawka	w	PLN/	za		
jeden	

osobodzień/obowiąz
ująca	

w	ciągu	całych	36	
miesięcy	ochrony	
ubezpieczeniowej	

Składka	w	PLN	za	
jeden	

osobodzień/obowiąz
ująca	w	ciągu	całych	
36	miesięcy	ochrony	
ubezpieczeniowej		

NNW		
(NNW	w	
przypadku	
śmierci	-	wypłata	
100%	sumy	
ubezpieczenia)	

100	000	PLN	

na	osobę	 300	osobodni	w	
ciągu	36	miesięcy,	
(100	osobodni	w	

roku)	

	 	

Bagaż	podróżny	 5	000	PLN	

na	osobę	
	

	 	

assistance	 zgodnie	z	
opisem	SiWZ	

zgodnie	z	opisem	
SiWZ	

0	 gratis	

ŁĄCZNA	KWOTA	SKŁADKI		VI:	 	

	

Tabela	VII.	
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FORMULARZ	CENOWY	DOTYCZĄCY	UBEZPIECZENIA	ELEKTRONIKI	STACJONARNEJ,	PRZENOŚNEJ	I	
OPROGRAMOWANIA	ORAZ	KOSZTY	ODTWORZENIA	DANYCH	OD	WSZYSTKICH	RYZYK	

Przedmiot	ubezpieczenia	

	

Suma	

ubezpieczenia	
Stawka	w	%	za	36	

miesięcy	
Składka	w	PLN	za	cały	36	

miesięczny	okres	
ubezpieczenia	

Elektronika	stacjonarna	

	

3	155	072,70	 	 	

Elektronika	przenośna		
–	z	opcją	cały	świat	

	

299	797,69	 	 	

Oprogramowanie	i	koszty	
odtworzenia	danych	

100	000,00	 	 	

ŁĄCZNA	KWOTA	SKŁADKI		VII:	 	

	

POUCZENIE	

Niniejszy	formularz	należy	wypełniać	z	uwzględnieniem	następujących	zasad:	

– stawki	 powinny	 być	 podane	w	 procentach	 z	 dokładnością	 co	 najmniej	 do	 dwóch	miejsc	 po	
przecinku,	

– cena	 powinna	 wynikać	 z	 iloczynu	 sum/y	 ubezpieczenia	 oraz	 zaoferowanej	 zgodnie	 z	
powyższymi	zasadami	stawki	i	podana	z	dokładnością	do	jednego	grosza.	Zaokrąglenia	części	
ułamkowej	grosza	dokonuje	się	zgodnie	z	zasadami	matematycznymi.	

Przed	 podpisaniem	 umowy	 Wykonawca	 przedstawi	 szczegółowy	 sposób	 obliczenia	 składki,	 tzn.	
zastosowane	niezmienne	 stawki	 i	 składki	 trzyletniej	w	odniesieniu	do	poszczególnych	 składników	
mienia	i	rodzajów	ubezpieczenia.	

Ponadto	oświadczamy,	że:	

1. Gwarantujemy	niezmienność	stawek	i	składek	za	36	miesięczny	okres	ubezpieczenia	oraz	składek	
jednostkowych	wynikających	ze	złożonej	oferty	przez	cały	okres	wykonywania	zamówienia	 i	we	
wszystkich	rodzajach	ubezpieczeń.	

2. Zobowiązujemy	 się	 realizować	 przedmiot	 zamówienia	 przez	 okres	 36	miesięcy,	 poczynając	 nie	
wcześniej	niż	od	1	lutego	2019	r.		

3. Oświadczamy,	 że	 akceptujemy,	 aby	 sposób	 opłacania	 składki	 ubezpieczeniowej	 przez	
Ubezpieczonego	następował	w	9	równych	ratach.		

4. Zapoznaliśmy	 się	 ze	 specyfikacją	 istotnych	 warunków	 zamówienia	 (w	 tym	 z	 istotnymi	
postanowieniami	umowy)	oraz	zdobyliśmy	wszelkie	informacje	konieczne	do	przygotowania	oferty	
i	przyjmujemy	warunki	określone	w	SIWZ.		

5. Uważamy	się	za	związanych	ofertą	przez	okres	30	dni	od	upływu	terminu	składania	ofert.	
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6. W	razie	wybrania	przez	Zamawiającego	naszej	oferty	zobowiązujemy	się	do	podpisania	umowy	na	
warunkach	zawartych	w	SIWZ	oraz	w	miejscu	i	terminie	określonym	przez	Zamawiającego.		

7. Przed	 zawarciem	 umowy	 przedstawimy	 dokument	 określający	 szczegółowy	 sposób	 obliczenia	
składki,	 tzn.	 zastosowane	 niezmienne	 stawki	 i	 składki	 za	 36	miesięczny	 okres	 ubezpieczenia	w	
odniesieniu	do	poszczególnych	składników	mienia	i	rodzajów	ubezpieczenia.		

8. Oświadczamy,	że	(dotyczy	wyłącznie	Wykonawcy,	który	działa	w	formie	towarzystwa	ubezpieczeń	
wzajemnych):	

8.1. statut	 reprezentowanego	 przez	 nas	 Wykonawcy	 –	 towarzystwa	 ubezpieczeń	 wzajemnych	
przewiduje,	że	towarzystwo	ubezpiecza	także	osoby	niebędące	członkami	towarzystwa;	

8.2. 	w	 przypadku	 wyboru	 oferty	 reprezentowanego	 przez	 nas	 Wykonawcy	 –	 towarzystwa	
ubezpieczeń	wzajemnych,	 towarzystwo	udzieli	ochrony	ubezpieczeniowej	Zamawiającemu,	
jako	osobie	niebędącej	członkiem	towarzystwa;		

8.3. zgodnie	z	art.	111	ust.	2	ustawy	z	dnia	11	września	2015	r.	o	działalności	ubezpieczeniowej	i	
reasekuracyjnej	Zamawiający	nie	będzie	zobowiązany	do	pokrywania	strat	towarzystwa	przez	
wnoszenie	dodatkowej	składki	ubezpieczeniowej.		

9. jesteśmy	małym/	średnim	przedsiębiorcą;	***	
10. Do	oferty	załączamy	następujące	dokumenty:	

10.1. dokumenty	wymagane	w	SIWZ,	
10.2. parafowany	Wzór	umowy.	

11. W	 sprawach	 nieuregulowanych	 w	 SIWZ	 i	 w	 ofercie	 mają	 zastosowanie	 następujące	 ogólne	 i	
szczególne	warunki	ubezpieczenia	oraz	aneksy	do	tych	warunków	(należy	wpisać	wszystkie	ogólne	
i	szczególne	warunki	z	datami	zatwierdzenia	przez	Zarząd	Wykonawcy	i	wszystkie	aneksy	do	tych	
warunków	obowiązujące	na	dzień	składania	oferty):				

L.p.	 Wyszczególnienie	wszystkich	obowiązujących	ogólnych	i	
szczególnych	warunków	ubezpieczenia	oraz	aneksów	do	tych	
warunków,	mających	zastosowanie	do	niniejszego	zamówienia	

	

Data	
zatwierdzenia	
przez	Zarząd	
Wykonawcy	

1.	 Ogólne	 i	 szczególne	warunki	 ubezpieczenia	mienia	 od	wszelkich	
ryzyk		

	[Nazwa	OWU	Wykonawcy	mająca	zastosowanie]	

	

2.	 Ogólne	 warunki	 ubezpieczenia	 szyb	 i	 innych	 przedmiotów	
szklanych	od	stłuczenia		

[Nazwa	OWU	Wykonawcy	mająca	zastosowanie]	

	

3.	 Ogólne	 warunki	 ubezpieczenia	 odpowiedzialności	 cywilnej	 -	
[Nazwa	OWU	Wykonawcy	mająca	zastosowanie]	

	

4.	 Ogólne	 i	 szczególne	 warunki	 ubezpieczenia	 mienia		
w	transporcie	krajowym	i	zagranicznym-		

[Nazwa	OWU	Wykonawcy	mająca	zastosowanie]	
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5.	 Ogólne	warunki	ubezpieczenia	kosztów	 leczenia	 za	granicą	oraz	
następstw	nieszczęśliwych	wypadków,	bagażu	zatwierdzone	–	

[Nazwa	OWU	Wykonawcy	mająca	zastosowanie]	

	

6.	 Ogólne	 warunki	 ubezpieczenia	 następstw	 nieszczęśliwych	
wypadków	na	terenie	Polski,	zatwierdzone	–	

[Nazwa	OWU	Wykonawcy	mająca	zastosowanie]	

	

7.	 Ogólne	 i	 szczególne	 warunki	 ubezpieczenia	 elektroniki	
stacjonarnej	i	przenośnej,	oprogramowania	i	kosztu	odtworzenia	
danych		

[Nazwa	OWU	Wykonawcy	mająca	zastosowanie]	

	

	

12. Przez	 cały	okres	ubezpieczenia	gwarantujemy	niezmienność	ogólnych	 i	 szczególnych	warunków	
ubezpieczenia,	na	podstawie	których	złożona	została	oferta,	wymienionych	w	pkt.	11.	

Niniejszym	 informuję,	 że	 informacje	 składające	 się	 na	 ofertę,	 zawarte	 na	 stronach	 ___________	
stanowią	 tajemnicę	 przedsiębiorstwa	 w	 rozumieniu	 przepisów	 ustawy	 o	 zwalczaniu	 nieuczciwej	
konkurencji	i	jako	takie	nie	mogą	być	ogólnie	udostępnione.**		

	

	

	

_____________________________________	

	

______________________________________	

Miejscowość	i	data	 czytelny	podpis	lub	pieczęć	imienna	
osoby/osób	upoważnionych	do	
reprezentowania	Wykonawcy	
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______________________________	

																			(pieczęć	Wykonawcy)	

Załącznik	nr	3	do	SIWZ	

	
OŚWIADCZENIE		

O	BRAKU	PODSTAW	DO	WYKLUCZENIA	Z	POSTĘPOWANIA		
I		SPEŁNIENIU	WARUNKÓW	UDZIAŁU	W	POSTĘPOWANIU		

	

Przystępując	do	postępowania	o	udzielenie	zamówienia	publicznego	prowadzonego	w	trybie	przetargu	
nieograniczonego	 pn.	 Usługa	 kompleksowego	 ubezpieczenia	 Filharmonii	 Narodowej		
w	Warszawie	w	imieniu	Wykonawcy	składam,	na	podstawie	art.	25a	ust.	1	ustawy	z	dnia	29	stycznia	
2004	r.	Prawo	zamówień	publicznych	(Dz.	U.	z	2016	r.,	poz.	1020,	z	późn.	zm.),	zwanej	dalej	„ustawą	
Pzp”,	poniższe	oświadczenie.		

	

Część	A:	podstawy	wykluczenia	Wykonawcy	z	postępowania	

W	imieniu	Wykonawcy	oświadczam,	że:	

1. w	stosunku	do	Wykonawcy	nie	zachodzą	podstawy	do	wykluczenia	z	postępowania	określone	w	
art.	24	ust.	1	i	ust.	5	pkt		4	ustawy	Pzp;	

	

_______________________________________	

	

_______________________________________	

Miejscowość	i	data	 czytelny	podpis	 lub	pieczęć	 imienna	osoby/osób	
upoważnionych	 do	 reprezentowania	
Wykonawcy	

	
w	stosunku	do	Wykonawcy	zachodzą	podstawy	do	wykluczenia	z	postępowania	określone	w:	art.	24	
ust.	_______	pkt	_____	ustawy	Pzp.	Jednocześnie	oświadczam,	że	w	związku	z	ww.	okolicznością/ami,	
na	 podstawie	 art.	 24	 ust.	 8	 ustawy	 Pzp,	 Wykonawca	 podjął	 następujące	 środki	
naprawcze**:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________	
	

	

_______________________________________	

	

_______________________________________	
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Miejscowość	i	data	 czytelny	podpis	 lub	pieczęć	 imienna	osoby/osób	
upoważnionych	 do	 reprezentowania	
Wykonawcy	

	

	

	

Część	B:	spełnianie	warunków	udziału	w	postępowaniu	

W	 imieniu	 Wykonawcy,	 oświadczam,	 iż	 Wykonawca	 spełnia	 warunki	 udziału	 w	 postępowaniu		
o	udzielenie	zamówienia	publicznego	określone	w	specyfikacji	istotnych	warunków	zamówienia.	

	

	

_______________________________________	

	

_______________________________________	

Miejscowość	i	data	 czytelny	podpis	 lub	pieczęć	 imienna	osoby/osób	
upoważnionych	 do	 reprezentowania	
Wykonawcy	

	

Część	C:	oświadczenie	w	zakresie	podmiotu,	na	zasoby	którego	Wykonawca	powołuje	się	w	celu	
wykazania	spełniania	warunków	udziału	w	postępowaniu	

W	imieniu	Wykonawcy,	oświadczam,	iż***:	

1. Wykonawca,	 w	 celu	 wykazania	 spełniania	 warunków	 udziału	 w	 postępowaniu,	 określonych	 w	
specyfikacji	istotnych	warunków	zamówienia,		polega	za	zasobach	następującego	podmiotu:	

	

Warunek	udziału	w	postępowaniu	określony		
w	specyfikacji	istotnych	warunków	

zamówienia	

Nazwa	i	adres	podmiotu,	na	zasoby	którego	
Wykonawca	powołuje	się	

	

	

	

	

	

	

_______________________________________	

	

_______________________________________	
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Miejscowość	i	data	 czytelny	podpis	 lub	pieczęć	 imienna	osoby/osób	
upoważnionych	 do	 reprezentowania	
Wykonawcy	

	

2. Wobec	podmiotu,	na	zasoby	którego	Wykonawca	powołuje	się	w	niniejszym	postępowaniu,	w	celu	
wykazania	spełniania	warunków	udziału	w	postępowaniu,	nie	zachodzą	podstawy	do	wykluczenia	
z	postępowania	określone	w	art.	24	ust.	1	i	ust.	5	pkt	4	ustawy	Pzp.	

	

_______________________________________	

	

_______________________________________	

Miejscowość	i	data	 czytelny	podpis	 lub	pieczęć	 imienna	osoby/osób	
upoważnionych	 do	 reprezentowania	
Wykonawcy	

	

Część	D:	oświadczenie	w	zakresie	podwykonawców	

W	 imieniu	 Wykonawcy	 oświadczam***,	 iż	 wobec	 następującego	 podwykonawcy	
________________________________,	 nie	 zachodzą	 podstawy	 do	 wykluczenia	 z	 postępowania	
określone	w	art.	24	ust.	1	i	ust.	5	pkt	4	ustawy	Pzp.	

	

_______________________________________	

	

_______________________________________	

Miejscowość	i	data	 czytelny	podpis	 lub	pieczęć	 imienna	osoby/osób	
upoważnionych	 do	 reprezentowania	
Wykonawcy	

	

Część	E:	Oświadczenie	dotyczące	podanych	informacji	

	

W	imieniu	Wykonawcy	oświadczam,	że	wszystkie	informacje	podane	w	powyższym	oświadczeniu	są	
aktualne	i	zgodne	z	prawdą.	

	

	

	

_______________________________________	

	

_______________________________________	
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Miejscowość	i	data	 czytelny	podpis	 lub	pieczęć	 imienna	osoby/osób	
upoważnionych	 do	 reprezentowania	
Wykonawcy	

	

	

	

**	Wykonawca	wypełnia	tę	rubrykę	tylko	w	przypadku,	jeżeli	zachodzą	okoliczności,	o	których	mowa	w	
art.	24	ust.	1	lub	5	ustawy	Pzp;	w	przeciwnym	razie	rubrykę	należy	skreślić;	

***	Wykonawca	wypełnia	 część	 tylko	 jeżeli	 zachodzą	 okoliczności	 o	 których	mowa	w	 tej	 części;	 w	
przeciwnym	wypadku	należy	dokonać	odpowiednich	skreśleń.	 	
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Załącznik	nr	4	do	SIWZ	

__________________________	

(pieczęć	adresowa	Wykonawcy)	

WYKAZ	CZĘŚCI	ZAMÓWIENIA,	

KTÓRE	WYKONAWCA	ZAMIERZA	POWIERZYĆ	PODWYKONAWCOM	

W	nawiązaniu	do	złożonej	przeze	mnie	oferty	w	postępowaniu	w	trybie	przetargu	nieograniczonego	
pn.	Usługa	kompleksowego	ubezpieczenia	Filharmonii	Narodowej	w	Warszawie,	oświadczam,	że:	

1. zamierzam	 powierzyć	 następującym	 podwykonawcom	 realizację	 następujących	 części	
zamówienia:	

L.P.	
Zakres	przedmiotu	zamówienia,	którego	

wykonanie	zamierzamy		powierzyć	
podwykonawcy	

Nazwa	(firma)	podwykonawcy,		
jeżeli	jest	znana	

1.	 	 	

2.	
	 	

	

2. zamierzam	powierzyć	podwykonawcom	realizację	następujących	części	zamówienia	i	jednocześnie	
powołuję	się	na	 ich	zasoby,	w	celu	wykazania	spełnienia	warunków	udziału	w	postępowaniu,	o	
których	mowa	w	SIWZ,	na	zasadach	określonych	w	art.	22a	ust.	4	ustawy:	

	

L.P.	
Zakres	przedmiotu	zamówienia,	którego	

wykonanie	zamierzamy		powierzyć	
podwykonawcy	(innemu	podmiotowi)	

Nazwa	(firma)	podwykonawcy	lub	
innego	podmiotu	

1.	 	 	

2.	
	 	

	

	

_______________________________________	

	

_______________________________________	

(Miejscowość	i	data)	 (Podpis	i	pieczęć	imienna	osoby/osób	
upoważnionych	do	reprezentowania	

Wykonawcy)	
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______________________________	

											(pieczęć	Wykonawcy)	

Załącznik	nr	5	do	SIWZ	

OŚWIADCZENIE	**	
	
W	nawiązaniu	do	złożonej	przeze	mnie	oferty	w	postępowaniu	w	trybie	przetargu	nieograniczonego	
pn.	 Usługa	 kompleksowego	 ubezpieczenia	 Filharmonii	 Narodowej	 w	 Warszawie	 w	 imieniu	
Wykonawcy	oświadczam,	że:	
	

1. Wykonawcy	należy/	nie	należy***	do	grupy	kapitałowej	wraz	z	wykonawcami,	którzy	złożyli	
oferty		
w	postępowaniu.	

2. W	skład	grupy	kapitałowej	wraz	z	Wykonawcą	wchodzą	następujące	podmioty:	
	

LP.	 Nazwa	 Siedziba	
	 	 	
	 	 	
	 	 	

	

	

_______________________________________	

	

_______________________________________	

Miejscowość	i	data	 czytelny	podpis	lub	pieczęć	imienna	osoby/osób	
upoważnionych	do	reprezentowania	
Wykonawcy	

	

	
**	Wykonawca		w		terminie		3		dni		od		zamieszczenia		na		stronie		internetowej		informacji		z		otwarcia		
ofert,	 przekazuje	 Zamawiającemu	 oświadczenie	 bez	 dodatkowego	 wezwania.	 	 W	 	 przypadku	 gdy	
złożono	 tylko	 jedną	ofertę	w	postępowaniu,	nie	ma	podstaw	do	naruszenia	uczciwej	konkurencji	 co	
oznacza	iż	złożenie	przedmiotowego	oświadczenia	staje	się	zbędne.	W	przypadku	przynależności	do	tej	
samej	grupy	kapitałowej	Wykonawca	wraz	ze	złożeniem	oświadczenia	może	przedstawić	dowody,	że	
powiązania	z	innym	Wykonawcę	nie	prowadzę	do	zakłócenia	konkurencji	w	postępowaniu	o	udzielenie	
zamówienia.	W	 przypadku	 ofert	wspólnych	 (konsorcjum	 lub	 spółek	 cywilnych)	 oświadczenie	 składa	
każdy	z	Wykonawców	(wspólników	spółki	cywilnej)	w	swoim	imieniu.	
	
***	niepotrzebne	skreślić	
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Załącznik	nr	6	do	SIWZ	

	

WZÓR	UMOWY	

		

Umowa	zawarta	w	dniu....................................2018	r.	w	Warszawie	pomiędzy:		

		

FILHARMONIĄ	 	 NARODOWĄ,	 z	 siedzibą	 w	 Warszawie,	 00-950	 ul.	 Jasna	 	 5,	 wpisaną	 do	 Rejestru	
Instytucji	 Kultury	 pod	 numerem	 RIK	 5/92,	 NIP:	 525-000-97-43,	 reprezentowaną	 przez	 Wojciecha	
Nowaka	–	Dyrektora	Naczelnego		

zwaną	dalej		Zamawiającym	

za	pośrednictwem	brokera:	

UBEZPIECZENIA	RBK	Sp.	z	o.o.	

02-127	Warszawa,	ul.	Karola	Bohdanowicza	21/28	

a		

………………………………………………………z	siedzibą	w……………………………..	

kod………ul……………………………………………,	 działającym	 na	 podstawie	 zezwolenia	 na	 prowadzenie	
działalności	 ubezpieczeniowej,	 wydanej	 na	 podstawie	 decyzji	 Ministra	 Finansów	 nr	 ……….z	
dnia…………..stanowiącego	zał.1	do	umowy	oraz	na	podstawie	wpisu	do	Krajowego	Rejestru	Sądowego	
nr…………,	 prowadzonego	 przez……..	 ……………….,	 którego	 odpis	 (wraz	 z	 pełnomocnictwem	 dla	 Pana	
/Pani	__________)	stanowi	załącznik	nr	2	do	umowy,	będącym	podatnikiem	czynnym	podatku	VAT	i	
posiadającym	nr	NIP	……………………	

reprezentowanym			przez:	

…………………	

	zwanym	dalej	Wykonawcą.	

	

Preambuła	

Strony,	zważywszy,	że:	

1) Zamawiający	 jest	 posiadaczem	 (właścicielem)	 środków	 wymienionych	 w	 Opisie	 Przedmiotu	
Zamówienia	(Załącznik	nr	1	do	SIWZ)	stanowiącym	Załącznik	nr	1	do	niniejszej	Umowy;	

2) Wykonawca,	po	zapoznaniu	się	z	informacjami	dostarczonymi	mu	przez	Zamawiającego	obejmuje	
ochroną	 ubezpieczeniową	 środki	 wymienione	 w	 Załączniku	 nr	 1	 do	 Umowy,	 na	 warunkach	
określonych	 w	 niniejszej	 Umowie	 oraz	 treścią	 SIWZ,	 a	 w	 uzupełniającym	 zakresie	 na	 swoich	
ogólnych	warunkach	ubezpieczenia.	

	

§	1	

Przedmiot	umowy	
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1) Przedmiotem	umowy	jest	usługa	kompleksowego	ubezpieczenia	Filharmonii	Narodowej	w	zakresie	
obejmującym:		

a) Ubezpieczenie	mienia	Filharmonii	Narodowej	od	wszystkich	ryzyk	(all	risks),	

b) Ubezpieczenie	 odpowiedzialności	 cywilnej	 Filharmonii	 Narodowej	 	 z	 tytułu	 prowadzenia	
działalności	i	posiadania	mienia,	

c) Ubezpieczenie	mienia	w	transporcie	podczas	wyjazdów	zagranicznych	Filharmonii	Narodowej,		

d) Ubezpieczenie	mienia	w	transporcie	podczas	wyjazdów	krajowych	Filharmonii	Narodowej,	

e) Ubezpieczenie	 pracowników	 w	 zakresie	 kosztów	 leczenia,	 następstw	 nieszczęśliwych	
wypadków,	bagażu	i	assistance	podczas	zagranicznych	wyjazdów,		

f) Ubezpieczenie	pracowników	od	następstw	nieszczęśliwych	wypadków,	bagażu	i	assistance	na	
terenie	Polski,	

g) Ubezpieczenie	elektroniki	stacjonarnej,	przenośnej	i	oprogramowania	oraz	koszty	odtworzenia	
danych	od	wszystkich	ryzyk.	

2) Przedmiot	Umowy	szczegółowo	został	określony	w	Załączniku	nr	1.	

3) Na	 podstawie	 i	 na	 warunkach	 niniejszej	 umowy	Wykonawca	 udziela	 Zamawiającemu	 ochrony	
ubezpieczeniowej	w	zakresie	ubezpieczeń	określonych	w	ust.	1.	

	

§	2	

Zasada	pierwszeństwa	umowy	i	siwz	

Warunki	wykonania	umowy	określa	niniejsza	Umowa,	specyfikacja	istotnych	warunków	zamówienia	
wraz	 z	 załącznikami,	 oferta	 złożona	 przez	 Wykonawcę,	 a	 w	 zakresie	 nieuregulowanym	 przez	 te	
dokumenty	-	ogólne	i	szczególne	warunki	ubezpieczenia	Wykonawcy,	ustawa	z	dnia	29	stycznia	2004	
r.	-	Prawo	zamówień	publicznych,	przepisy	Kodeksu	cywilnego	oraz	inne	obowiązujące	przepisy	prawa.	

§	3	

Zobowiązania	Wykonawcy	

1) Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 wykonać	 przedmiot	 umowy	 z	 najwyższą	 starannością,	 zgodnie	 z	
treścią	umowy	oraz	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	prawa.	

2) Wykonawca	gwarantuje	niezmienność	stawek	i	składek	wynikających	ze	złożonej	oferty	przez	cały	
okres	wykonania	zamówienia	i	we	wszystkich	rodzajach	ubezpieczeń.	

3) Przez	 cały	 okres	 ubezpieczenia	Wykonawca	 gwarantuje	 niezmienność	 ogólnych	 i	 szczególnych	
warunków	ubezpieczenia,	na	podstawie	których	złożona	została	oferta.	

§	4	

Okres	ubezpieczenia	

Ubezpieczyciel	udzieli	ochrony	ubezpieczeniowej	na	okres	trzech	lat,	tj.	od		1.02.2019	r.	do	31.01.2022	
r.	na	zasadach	i	w	zakresie	ustalonym	w	niniejszej	Umowie.		

	

§	5	
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Przedmiot,	zakres	i	warunki	ubezpieczenia	

1) Przedmiotem	 kompleksowego	 ubezpieczenia	 są	 wszystkie	 składniki	 mienia	 deklarowane	 do	
ubezpieczenia,	stanowiące	własność	Zamawiającego	lub	będące	w	jego	posiadaniu	na	podstawie	
jakiegokolwiek	tytułu	prawnego,	w	szczególności:	

a) Budynki,	 środki	 trwałe,	 wyposażenie,	 instrumenty	 muzyczne	 w	 magazynie	 Filharmonii	
Narodowej	oraz	instrumenty	muzyczne	użyczone.	

b) Szyby,	wykładziny	kamienne	i	inne	przedmioty	szklane.	

c) Odpowiedzialność	cywilna	z	tytułu	prowadzenia	działalności	i	posiadania	mienia.	

d) Mienie	w	transporcie	krajowym	i	zagranicznym.	

e) Koszty	 leczenia,	 następstwa	 nieszczęśliwych	 wypadków,	 bagaże	 i	 assistance	 podczas	
zagranicznych	 wyjazdów	 służbowych	 pracowników	 etatowych	 i	 kontraktowych	 Filharmonii	
Narodowej.	

f) Następstwa	nieszczęśliwych	wypadków	na	terenie	Polski.	

g) Elektronika	 stacjonarna	 i	 przenośna,	 oprogramowanie	 i	 koszty	 odtworzenia	 danych	 od	
wszystkich	ryzyk.	

2) Zakres	ubezpieczenia	

a) Ubezpieczenie	 od	 wszelkich	 szkód	 materialnych	 (fizycznych)	 polegających	 na	 utracie	
przedmiotu	 ubezpieczenia,	 jego	 uszkodzeniu	 lub	 zniszczeniu	 wskutek	 nieprzewidzianej	 i	
niezależnej	od	Ubezpieczającego	przyczyny	z	rozszerzeniem	o	szkody	spowodowane	kradzieżą	
z	 włamaniem,	 rabunkiem,	 dewastacją,	 zamieszkami	 lub	 rozruchami	 oraz	 aktami	
terrorystycznymi.	

b) Ubezpieczenie	odpowiedzialności	cywilnej	swym	zakresem	obejmuje:	

i) odpowiedzialność	cywilną	z	tytułu	prowadzonej	działalności	–	upowszechniania	kultury	w	
kraju	i	zagranicą	(z	rozszerzeniem	zakresu	o	szkody	powstałe	w	wyniku	niewykonania	lub	
nienależytego	wykonania	zobowiązania),	

ii) odpowiedzialność	cywilną	z	tytułu	posiadania	nieruchomości,	

iii) odpowiedzialność	cywilną	wynajmującego	wobec	najemcy	z	klauzulą	za	szkody	zalaniowe	
(wodno-kanalizacyjne	i	centralnego	ogrzewania)		i	przepięciowe,	

iv) odpowiedzialność	cywilną	z	tytułu	prowadzenia	szatni	(mienie	klientów),	

v) odpowiedzialność	cywilna	pracodawcy,	

vi) odpowiedzialność	cywilną	podwykonawców,	

vii) odpowiedzialność	cywilną	w	mieniu	przechowywanym	(mienie	w	magazynie	wypożyczone	
od	innych	instytucji),	

viii) 	odpowiedzialność	 cywilną	 za	 szkody	 w	 środkach	 transportu	 podczas	 załadunku	 i	
rozładunku	(w	tym	oc	za	szkody	spowodowane	przez	pojazdy	mechaniczne).	

c) Ubezpieczenie	instrumentów	muzycznych	podczas	wyjazdów	zagranicznych	obejmuje:	

i) cargo	w	pełnym	zakresie	(z	włączeniem	załadunku	i	rozładunku	),	

ii) szkody	 w	 instrumentach	 muzycznych	 będące	 następstwem	 działania	 warunków		
atmosferycznych,	
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iii) kradzież	z	włamaniem,	rabunek	i	wandalizm	z/w	pokoju,	przechowalni	hotelowej	lub	sali	
koncertowej	w	kraju	i	za	granicą,	

iv) nieszczęśliwy	 wypadek	 lub	 nagłe	 zachorowanie	 uniemożliwiające	 opiekę	 nad	
ubezpieczonym	mieniem,	

v) dodatkowe	koszty	związane	z	koniecznością	wypożyczenia	 instrumentów	muzycznych	w	
miejsce	uszkodzonych	w	transporcie	podczas	wyjazdów	zagranicznych.	

d) Ubezpieczenie	 instrumentów	 muzycznych	 podczas	 wyjazdów	 krajowych	 –	 zakres	
ubezpieczenia	cargo	(	z	włączeniem	załadunku	i	rozładunku	).	

e) Ubezpieczenie	 kosztów	 leczenia	 	 za	 granicą	 (w	 tym	 chorób	 przewlekłych,	 zawału	 i	 udaru)	
obejmuje:	

i) koszty	leczenia		-	zakres	zgodny	z	SiWZ	,	

ii) następstwa	nieszczęśliwych	wypadków	–	zakres	zgodny	z	SiWZ,	

iii) bagaż	–	zakres	zgodny	z	SiWZ,	

iv) assistance	–	gratis	–	zakres	zgodny	z	SiWZ.	

3) Warunki	ubezpieczenia:	

a) Ogólne	 i	 szczególne	warunki	 ubezpieczenia,	 którymi	 posługuje	 się	Wykonawca,	 w	 zakresie	
ryzyk	wskazanych	w	specyfikacji	istotnych	warunków	zamówienia,	szczegółowo	określonych	w	
pkt	2,	mają	zastosowanie	tylko	w	kwestiach	nieuregulowanych	w	specyfikacji	i	umowie.	Tym	
samym	 zapisy	 specyfikacji	 istotnych	 warunków	 zamówienia	 i	 umowy	 zawsze	 mają	
bezwzględne	 pierwszeństwo	 przed	 innymi	 ustaleniami	 i	 zapisami.	 Jeśli	 warunki	 stosowane	
przez	Wykonawcę	nie	przewidują	wymaganego	zakresu	ochrony	przyjmuje	się,	że	zostanie	on	
rozszerzony	 i	 dostosowany	 do	 wymogów	 specyfikacji	 istotnych	 warunków	 zamówienia	 w	
drodze	 postanowień	 szczególnych.	 Tylko	 takie	 zapisy	 ogólnych	 i	 szczególnych	 warunków	
ubezpieczenia	uznaje	się	za	dozwolone,	które	nie	są	sprzeczne	z	wymaganiami	określonymi	w	
specyfikacji	istotnych	warunków	zamówienia.			

b) Ogólne	i	szczególne	warunki	ubezpieczenia,	którymi	posługuje	się	Wykonawca:	

i) Ogólne	i	szczególne	warunki	ubezpieczenia	mienia	od	wszystkich	ryzyk	(all	risks)	[Nazwa	
OWU	Wykonawcy	mające	zastosowanie]zatwierdzone	uchwałą	Zarządu	__________,		

ii) Ogólne	warunki	ubezpieczenia	szyb	i	innych	przedmiotów	szklanych	od	stłuczenia	[Nazwa	
OWU	Wykonawcy	mające	zastosowanie]	Zatwierdzone	uchwałą	Zarządu__________,		

iii) Ogólne	 warunki	 ubezpieczenia	 odpowiedzialności	 cywilnej	 [Nazwa	 OWU	 Wykonawcy	
mające	zastosowanie]	zatwierdzone	uchwałą	Zarządu	__________	,	

iv) Ogólne	i	szczególne	warunki	ubezpieczenia	mienia	w	transporcie	krajowym	i	zagranicznym	
[Nazwa	 OWU	 Wykonawcy	 mające	 zastosowanie]	 zatwierdzone	 uchwałą	
Zarządu__________	oraz	warunki	szczególne	określone	w	SIWZ,	

v) Ogólne	warunki	ubezpieczenia	kosztów	leczenia	za	granicą	oraz	następstw	nieszczęśliwych	
wypadków,	 bagażu	 i	 assistance	 [Nazwa	 OWU	 Wykonawcy	 mające	
zastosowanie]zatwierdzone	uchwałą	Zarządu_______________,	

vi) Ogólne	warunki	ubezpieczenia	następstw	nieszczęśliwych	wypadków,	bagażu	i	assistance	
w	 kraju	 [Nazwa	 OWU	 Wykonawcy	 mające	 zastosowanie]zatwierdzone	 uchwałą	
Zarządu_______________,	
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vii) Ogólne	 i	 szczególne	 warunki	 ubezpieczenia	 elektroniki	 stacjonarnej	 i	 przenośnej,	
oprogramowania	 i	 kosztu	 odtworzenia	 danych	 [Nazwa	 OWU	 Wykonawcy	 mające	
zastosowanie]	zatwierdzone	uchwałą	Zarządu	__________.	

	

§	6		

Zakres	terytorialny	

1) Zakres	terytorialny	w	ubezpieczeniu	mienia	od	wszystkich	ryzyk	obejmuje	obszar	Rzeczpospolitej	
Polskiej,	a	dla	fortepianu	wymienionego	w	Załączniku	nr	1,	w	poz.	1.	obszar	Turcji.	

2) Zakres	terytorialny	w	ubezpieczeniu	odpowiedzialności	cywilnej	obejmuje	obszar	Rzeczypospolitej	
Polskiej	oraz	cały	świat	(z	włączeniem	USA,	Kanady,	Japonii,	Australii	i	Nowej	Zelandii).	

3) Zakres	terytorialny	w	ubezpieczeniu	instrumentów	muzycznych	podczas	wyjazdów	zagranicznych	
obejmuje	szkody	powstałe	na	obszarze	całego	świata.	

4) Zakres	 terytorialny	 w	 ubezpieczeniu	 instrumentów	 muzycznych	 podczas	 wyjazdów	 krajowych	
obejmuje	szkody	powstałe	na	terenie	RP.	

5) Zakres	terytorialny	w	ubezpieczeniu	kosztów	leczenia	za	granicą	oraz	następstw	nieszczęśliwych	
wypadków,	bagażu	i	assistance	obejmuje	obszar	całego	świata.	

6) Zakres	 terytorialny	w	 ubezpieczeniu	 następstw	 nieszczęśliwych	wypadków,	 bagażu	 i	 assistance	
obejmuje	obszar	Polski.	

7) Zakres	 terytorialny	 w	 ubezpieczeniu	 elektroniki	 stacjonarnej	 (obejmuje	 teren	 Rzeczypospolitej	
Polskiej),	 przenośnej,	 oprogramowania	 i	 	 kosztów	 odtworzenia	 danych	 od	 wszystkich	 ryzyk	
obejmuje	(Rzeczypospolitej	Polskiej	+	cały	świat).		

	

§	7	

Miejsce	ubezpieczenia		

1) Ubezpieczenia	mienia	od	wszystkich	ryzyk.	

a) Ubezpieczenie	obejmuje	mienie	 znajdujące	 się	we	wszystkich	nieruchomościach	własnych	 i	
wynajętych	przez	Filharmonię	Narodową,	a	dla	fortepianu	wymienionego	w	załączniku	nr	1,	w	
poz.	1,	obszar	Turcji.	

b) Instrumenty	muzyczne,	 które	 są	własnością	Filharmonii	Narodowej,	użyczone	 i	przewożone	
przy	sobie	w	kraju	i	za	granicą	w	lokalach	mieszkalnych	pracowników	Filharmonii,	w	pokojach	
hotelowych,	salach	koncertowych	oraz	podczas	przewozu	własnym	lub	publicznym	środkiem	
transportu.	

2) Ubezpieczenie	instrumentów	muzycznych	podczas	wyjazdów	zagranicznych.	

Ubezpieczenie	 obejmuje	 instrumenty	 muzyczne	 znajdujące	 się	 w	 pokojach	 hotelowych,	 w	 salach	
koncertowych	oraz	w	środkach	transportu,	w	kraju	i	za	granicą	według	oświadczenia	Zamawiającego.	

	

§	8	

Sumy	ubezpieczenia	

1) Wykonawca	uznaje	sumy	ubezpieczenia	podane	przez	Zamawiającego	za	odpowiadające	wartości	
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rynkowej	mienia	 i	 środków	 trwałych	 Filharmonii	Narodowej	 i	 nie	będzie	podnosił	 z	 tego	 tytułu	
zarzutu	w	postaci	niedoubezpieczenia,	nadubezpieczenia	itp.	

2) Postanowienia	 warunków	 ubezpieczenia	 Wykonawcy,	 wskazane	 w	 §	 5	 nie	 uprawniają	
ubezpieczonego	do	podnoszenia	zarzutów	niedoubezpieczenia	i	nadubezpieczenia.	

3) Wprowadzenie	przez	Wykonawcę	dla	poszczególnych	ryzyk	lub	rozszerzeń	zakresu	ubezpieczenia	
limitów	 bądź	 podlimitów	 odszkodowawczych	 innych	 albo	 dodatkowych	 niż	 określone	 w	
załącznikach	do	specyfikacji	istotnych	warunków	zamówienia	jest	niedopuszczalne.	

4) Wartość	ubezpieczonego	mienia	oraz	sumy	ubezpieczenia	na	poszczególne	podlimity	określone	w	
SIWZ	 są	 obowiązujące	 podczas	 wystawiania	 polis	 ubezpieczeniowych	 dotyczących	 ryzyk	
wymienionych	w	§	1	ust.	1	umowy.	

5) Sumy	 ubezpieczenia	 mienia	 w	 transporcie	 (§	 1	 ust.	 1	 lit.	 d)	 oraz	 czasokresy	 i	 ilość	 osób	
wyjeżdżających	 (§	 1	 ust.1	 lit	 e)	 z	 załączonymi	 listami	 instrumentów	 muzycznych	 i	 osób,	 będą	
podawane	każdorazowo	przed	wyjazdem.		

§	9	

Składka	ubezpieczeniowa	

	

1) Koszt	 składek	 ubezpieczeniowych	 w	 całym	 okresie	 obowiązywania	 Umowy,	 zgodny	 z	
przedstawioną	przez		Wykonawcę	ofertą,	kształtuje	się	następująco:	

a) mienie	od	wszystkich	ryzyk	(łącznie	z	1A)______________________________________PLN	

b) odpowiedzialność	cywilna	______________________________________________PLN	

c) mienie	 w	 transporcie	 międzynarodowym	 (z	 limitem	 	 4	 000	 000	 zł.	 na	 jeden	 transport)	
___________________PLN		

d) mienie	 w	 transporcie	 krajowym	 międzynarodowym	 (z	 limitem	 	 4	 000	 000	 zł.	 na	 jeden	
transport)	____________________PLN		

e) koszty	leczenia,	NNW,	bagaż,	assistance	za	granicą		________________________________PLN		

f) NNW,	bagaż,	assistance	w	kraju	____________________________________PLN	

g) ubezpieczenie	 elektroniki,	 oprogramowania,	 koszty	 odtworzenia	 danych	
_________________________________________PLN	

2) Strony	 uzgadniają	 niezmienność	 stawek	 ubezpieczeniowych	 w	 okresie	 całego	 36	miesięcznego	
czasu	 obowiązywania	 umowy.	 Składka	 ubezpieczeniowa	może	 ulec	 zmianie	 tylko	w	 przypadku	
doubezpieczenia	w	trakcie	trwania	rocznego	okresu	ubezpieczenia	lub	zmiany	sum	ubezpieczenia	
przy	wznowieniu	na	każdy	kolejny	roczny	okres	ubezpieczenia.	

3) W	przypadku	rozwiązania	niniejszej	Umowy	składka	za	niewykorzystany	okres	podlega	zwrotowi	
w	 rozliczeniu	 za	miesiąc	ochrony	ubezpieczeniowej	wg	 zasady	miesiąc	 rozpoczęty	uważa	 się	 za	
pełny	 i	 składka	 za	 niego	 jest	wymagalna.	 Składka	miesięczna	wynosi	 1/12	 składki	 rocznej.	 Przy	
zwrocie	składki	koszty	manipulacyjne	nie	będą	potrącane.	

4) Zamawiający	 będzie	 płacił,	 tylko	 za	 faktycznie	 wykorzystane	 osobodni	 w	 ubezpieczeniach	
wyjazdów	krajowych	 i	zagranicznych	(ubezpieczenie	osób	podczas	tournée)	 i	 tylko	za	faktycznie	
zrealizowane	transporty	(krajowe	i	zagraniczne).	
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§	10	

Płatność	składek	ubezpieczeniowych	

	

1) Składki	 ratalne	 za	 ryzyko	określone	§	1	ust.	1	 lit.	 a),	b),	 f)	będą	opłacone	przez	Zamawiającego		
w	następujących	terminach:	

a) I			rata:																																											15.03.2019	r.	

b) II		rata:	 	 	 	 30.06.2019	r.	

c) III	rata:																																										30.09.2019	r.	

d) IV	rata:																																										28.02.2020	r.	

e) V		rata:																																											30.06.2020	r.	

f) VI	rata:																																										30.09.2020	r.		

g) VII	rata:																																									28.02.2021	r.	

h) VIII	rata:																																								30.06.2021	r.	

i) IX	rata:																																											30.09.2021	r.	

2) Za	ryzyko	określone	w	§	1	ust.	1	lit	c),	d)	i	e),		Zamawiający	opłaca	składkę	według	stawki	podanej	
w	 kosztorysie	 oferty	 przetargowej	 tylko	 za	 faktycznie	 zrealizowane	 wyjazdy	 na	 podstawie	
otrzymanej	polisy	i	faktury,	jednorazowo	w	ciągu	14	dni	od	ich	otrzymania.	

3) Wykonawca	 nie	 jest	 uprawniony	 do	 potrącania	 z	 przeznaczonego	 do	 wypłaty	 odszkodowania	
nieopłaconej	części	składki.	

	

§	11	
Obowiązki	zakładu	ubezpieczeniowego	

Zamawiający	 dokonuje	 zgłoszenia	 szkody	 bezpośrednio	 lub	 przez	 brokera	 do	 zakładu	
ubezpieczeniowego	 drogą	 elektroniczną	 lub	 faxem.	 Na	 tej	 podstawie	 likwidator	 zakładu	
ubezpieczeniowego	 musi	 podjąć	 w	 ciągu	 48	 godzin	 od	 zgłoszenia	 szkody	 lub	 w	 najbliższym	 dniu	
roboczym	 czynności	 likwidacyjne	 tj.	 potwierdzenie	 przyjęcia	 i	 nadania	 nr	 szkody	 oraz	 umówienia	
terminu	oględzin.		

§	12	

Wartość	umowy	

		

1) Wartość	umowy,	ustalona	dla	 trzyletniego	okresu	tj.	od	1	 lutego	2019	r.	do	31	stycznia	2022	r.		
wynosi	_______	 zł	 (słownie:	 _____________________	 złotych).	 Kwota	 ta	 stanowi	maksymalną	
wartość	zobowiązania	Zamawiającego,	wynikającego	z	niniejszej	umowy.	

2) Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 możliwość	 niewykorzystania	 w	 pełni	 środków	 finansowych	
określonych	w	ust.1,	a	Wykonawcy	nie	przysługują	z	tego	tytułu	żadne	roszczenia.		

3) 	Faktyczna	wartość	umowy	stanowić	będzie	sumę	poszczególnych	polis,	wystawionych	w	okresie	
obowiązywania	niniejszej	umowy.	

4) Podstawą	 naliczenia	 wysokości	 składki	 rocznej	 wskazywanej	 w	 polisie	 są	 stawki	 wynikające	 z	
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oferty,	 złożonej	 przez	Wykonawcę	w	 postępowaniu	 przetargowym,	 stanowiącej	 załącznik	 2	 do	
niniejszej	 umowy.	 Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 wystawić	 i	 doręczyć	 Zamawiającemu	 polisy	
dotyczące	składek	ratalnych	określonych	w	§	10	ust.	1	umowy	w	terminie	_____________.	

5) Za	 miejsce	 i	 czas	 spełnienia	 płatności	 uznaje	 się	 termin	 i	 miejsce	 dokonania	 przelewu	 przez	
Zamawiającego	(obciążenie	rachunku	Zamawiającego).		

6) Wykonawca	zobowiązany	jest	do	wystawiania	faktur	za	zgłoszone	ubezpieczenia.	

7) W	razie	opóźnienia	w	zapłacie	polisy	Zamawiający	zobowiązuje	się	do	zapłaty	Wykonawcy	odsetek	
ustawowych	-	za	każdy	dzień	zwłoki	w	dokonaniu	płatności.	

8) W	przypadku	zgłaszania	nowo	nabytych	środków	i	 instrumentów	muzycznych	w	trakcie	trwania	
ubezpieczenia	–	płatność	składki	dokonana	będzie	jednorazowo,	z	zastosowaniem	systemu	pro	–	
rata,	w	terminie	21	dni	od	daty	otrzymania	polisy	wraz	z	fakturą.	

9) 	Płatności	 składek	dokonywane	będą	przelewem	na	konto	podane	przez	Wykonawcę	na	polisie	
ubezpieczeniowej,	 a	 dla	 składek	 przewidzianych	 w	 §	 10	 ust.	 1	 umowy	 na	 rachunek	 bankowy	
Wykonawcy	nr:	_____________________________________________________.	

	

§	13	

Obowiązki	Zamawiającego	

	

Niezależnie	od	innych	obowiązków,	określonych	w	umowie:	

1) Zamawiający	 obowiązany	 jest	 utrzymywać	 ubezpieczone	 środki	 wraz	 z	 ich	 zabezpieczeniami		
w	należytym	stanie	technicznym.	

2) W	 odniesieniu	 do	 ryzyk	 związanych	 z	 ubezpieczeniem	 od	 kradzieży	 i	 innych	 przypadłości	
Zamawiający	 zobowiązany	 jest	 przedsięwziąć	 środki	 ostrożności	 mające	 na	 celu	 minimalizację		
ryzyk	objętych	ubezpieczeniem		

§	14	

Obowiązki	Wykonawcy	

	

1) Wykonawca,	niezależnie	od	innych	obowiązków	określonych	w	Umowie,	zobowiązany	jest:	

a) udzielić	 ochrony	 ubezpieczeniowej	 w	 zakresie	 określonym	w	 niniejszej	 umowie,	 SIWZ	 oraz	
uzupełniająco	w	ogólnych	warunkach	ubezpieczenia,	

b) podać	 podstawę	 prawną	 i	 uzasadnić	 na	 piśmie	 swoje	 ustalenia	 dotyczące	 wysokości	
przyznanego	odszkodowania	lub	jego	odmowy,	

c) w	 przypadku,	 gdy	 ogólne	 lub	 szczególne	 warunki	 ubezpieczenia	 Wykonawcy	 przewidują	
odmowę	lub	ograniczenie	wypłaty	odszkodowania	lub	ograniczenie	bądź	zawieszenie	ochrony	
ubezpieczeniowej	 z	 powodu	 niedopełnienia	 przez	 zamawiającego	 wymienionych	 w	 nich	
obowiązków,	nie	będą	miały	one	 zastosowania,	 jeśli	 ich	niedopełnienie	nie	było	obarczone	
winą	umyślną	lub	nie	miało	wpływu	na	wystąpienie	lub	rozmiar	szkody.	Powyższe	stosuje	się	
również	 do	 nieprzekazania	 lub	 przekazania	 z	 opóźnieniem	wykonawcy	 istotnych	 informacji	
mających	związek	z	umową	ubezpieczenia,	
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d) nie	 ujawniać	 wobec	 osób	 trzecich	 faktów	 i	 okoliczności	 poznanych	 w	 związku	 z	 realizacją	
niniejszej	umowy	

2) Wykonawca	nie	może	przenieść	praw	 i	obowiązków	wynikających	 z	Umowy	z	 tytułu	udzielonej	
ochrony	bez	uprzedniej	pisemnej	zgody	Zamawiającego,	pod	rygorem	nieważności.	

3) Zarówno	Zamawiający	jak	i	Wykonawca	mogą	powoływać	na	własny	koszt	ekspertów	do	ustalenia	
rozmiarów	i	wysokości	szkody.		

4) W	przypadku	 dwu	 odmiennych	 opinii	 eksperckich	 strony	mogą	 powołać	wspólnie	 neutralnego	
eksperta.	 Ekspertyza	 ta	 będzie	 ostateczna	 i	 przyjęta	 przez	 obie	 strony.	 Koszty	 powołania	
wspólnego	 eksperta	 pokryje	 strona,	 której	 odmówiono	 racji,	 a	 w	 przypadku	 częściowego	
potwierdzenia	 racji	 obu	 stron	 Zamawiający	 i	Wykonawca	 pokryją	 powyższe	 koszty	 w	 równych	
częściach.			

	

§	15	

Kary	umowne	

	Wykonawca	zobowiązuje	się	zapłacić	kary	umowne	w	następujących	wypadkach	i	wysokościach:		

1) w	przypadku	odstąpienia	Wykonawcy	od	umowy	z	przyczyn	leżących	po	jego	stronie	zapłaci	on	na	
rzecz	Zamawiającego	karę	umowną	w	wysokości	10	%	wartości	określonej	w	§	12	ust.	1	umowy	

2) w	przypadku	odstąpienia	Zamawiającego	od	umowy	z	przyczyn	leżących	po	stronie	Wykonawcy,	
Wykonawca	zapłaci	na	rzecz	Zamawiającego	karę	umowną	w	wysokości	10	%	wartości	określonej	
w	§	12	ust.	1	umowy;	

3) w	przypadku	naruszenia	przez	Wykonawcę	postanowień	Załącznika	nr	2	do	Umowy	–	w	wysokości	
5	000		za	każdy	przypadek	naruszenia.	

	

§	16	

Odstąpienie	od	Umowy	i	jej	wcześniejsze	rozwiązanie	

		

1) Zamawiającemu	 przysługuje	 prawo	 do	 odstąpienia	 od	 Umowy,	 jeżeli	 zaistnieje	 istotna	 zmiana	
okoliczności	powodującej,	że	wykonanie	Umowy	nie	leży	w	interesie	publicznym,	czego	nie	można	
było	przewidzieć	w	chwili	zawarcia	umowy.	Wówczas	odstąpienie	od	Umowy	następuje	w	terminie	
30	dni	od	powzięcia	wiadomości	o	tych	okolicznościach.	

2) Zamawiającemu	 przysługuje	 prawo	 do	wypowiedzenia	 Umowy,	 ze	 skutkiem	 natychmiastowym	
jeżeli:	

a) 	w	 stosunku	 do	 Wykonawcy	 zostanie	 wszczęte	 postępowanie	 upadłościowe,	 sąd	 odmówi	
ogłoszenia	 upadłości	 z	 uwagi	 na	 niewystarczające	 aktywa	 na	 prowadzenie	 upadłości,	 bądź	
Wykonawca	 zawrze	 z	wierzycielami	 układ	 powodujący	 zagrożenia	 dla	 realizacji	 umowy	 lub	
nastąpi	likwidacja	przedsiębiorstwa	Wykonawcy,	

b) w	wyniku	wszczętego	postępowania	egzekucyjnego	nastąpi	zajęcie	majątku	Wykonawcy	lub	
jego	znacznej	części,		

c) Wykonawca	realizuje	przedmiot	umowy	niezgodnie	z	jej	postanowieniami	lub	nie	wywiązuje	
się	z	pozostałych	obowiązków	określonych	w	umowie,	
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d) zaistnieje	rażące	naruszenie	postanowień	Umowy	przez	Wykonawcę.	

3) Za	 rażące	 naruszenia	Umowy,	 o	 którym	mowa	w	pkt	 2	 lit	 d	 Strony	 rozumieją	m.in.	 uporczywe	
nieuznawanie	 przez	 Wykonawcę	 uzasadnionego	 roszczenia	 Zamawiającego,	 zwłoka	 lub	
zaniechanie	wystawienia	polisy	lub	likwidacji	szkody	przez	Wykonawcę,	nieterminowe	wypłacanie	
odszkodowania	 przez	 Wykonawcę,	 bezpodstawną	 odmowę	 wypłaty	 odszkodowania	 przez	
Wykonawcę.		

4) Wykonawcy	przysługuje	prawo	do	wypowiedzenia	Umowy,	ze	skutkiem	natychmiastowym	jeżeli	
Zamawiający	 zawiadomi	 Wykonawcę,	 iż	 wobec	 zaistnienia	 uprzednio	 nie	 przewidzianych	
okoliczności	nie	będzie	mógł	spełnić	swoich	zobowiązań	umownych	wobec	Wykonawcy.	

5) Oświadczenie	jednej	ze	Stron	o	wypowiedzeniu	Umowy,	zostanie	złożone	drugiej	Stronie	wraz	z	
uzasadnieniem	-	w	formie	pisemnej	-	pod	rygorem	nieważności.	

		

§	17	

Zmiana	Umowy	

1. Umowa	może	ulec	zmianie	w	przypadku:	

1.1. zmiany	terminów	płatności,	wysokości	i	liczby	rat	składki	–	na	wniosek	Zamawiającego	przed	
upływem	terminu	płatności	składki	lub	raty	składki,	

1.2. zmiany	 wysokości	 składki	 lub	 raty	 składki	 w	 ubezpieczeniach	 majątkowych	 w	 przypadku	
zmiany	wysokości	 sumy	 ubezpieczenia	 –	 proporcjonalnie	 do	 zmiany	 sumy	 ubezpieczenia	 i	
okresu	ubezpieczenia	w	którym	zmiana	będzie	obowiązywała;	

1.3. korzystnej	 dla	 Zamawiającego	 zmiany	 zakresu	 ubezpieczenia	 wynikające	 ze	 zmian	 OWU	
Wykonawcy	oraz	wprowadzenia	nowych	klauzul	za	zgodą	Zamawiającego	i	Wykonawcy	bez	
dodatkowej	zwyżki	składki;		

1.4. zmiany	 wysokości	 składki	 lub	 raty	 składki	 w	 ubezpieczeniu	 odpowiedzialności	 cywilnej	 i	
ubezpieczeniach	zawartych	w	systemie	na	pierwsze	ryzyko	w	wyniku	podwyższenia	wysokości	
sumy	gwarancyjnej	lub	podwyższenia	limitów	odpowiedzialności	–	proporcjonalnie	do	zmiany	
i	okresu	ubezpieczenia	w	którym	zmiana	będzie	obowiązywała	

1.5. zmiany	obowiązujących	stawek	podatku	VAT	oraz	podatku	akcyzowego	lub	zmiany	przepisów	
prawa	skutkującej	wzrostem	kosztów	wpływających	na	koszt	energii	elektrycznej	w	okresie	
obowiązywania	umowy,	proporcjonalnie	do	wielkości	tych	zmian;		

1.6. 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;	

1.7. 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. Zmiana	umowy	wymaga	formy	pisemnej	pod	rygorem	nieważności.		

	

§	18	

Postanowienia	końcowe	
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1) Wykonawca	oświadcza,	że:	

a) wszelkie	informacje	i	oświadczenia	Wykonawcy	zawarte	w	ofercie	i	jej	załącznikach	są	zgodne	
z	prawdą	i	odzwierciedlają	aktualny	stan	faktyczny	i	prawny,	

b) nie	 znajduje	 się	 w	 stanie	 upadłości,	 ani	 nie	 zostało	 w	 stosunku	 do	 niego	 wszczęte	
postępowanie	upadłościowe	lub	układowe,	a	jego	sytuacja	finansowa	zapewnia	prawidłowe	
wykonanie	umowy,	

c) posiada	 odpowiednie	 doświadczenie	 i	 dysponuje	 osobami	 posiadającymi	 niezbędne	
kwalifikacje	i	doświadczenie	do	wykonania	usług	objętych	przedmiotem	Umowy.		

2) Niniejsza	 umowa	może	 zostać	 skutecznie	wypowiedziana	 z	 ważnych,	 uzasadnionych	 powodów	
przez	 Zamawiającego	 w	 formie	 pisemnego	 wypowiedzenia,	 przesłanego	 listem	 poleconym	 za	
zwrotnym	 poświadczeniem	 odbioru,	 z	 zachowaniem	 pół	 rocznego	 terminu	 wypowiedzenia.	
Umowa	nie	może	zostać	wypowiedziana	w	terminie	późniejszym	niż	na	sześć	miesięcy	przed	datą	
końca	jej	obowiązywania.	

3) Niedopuszczalne	jest	rozwiązanie	umowy	ze	skutkiem	natychmiastowym.	

4) Przedstawiciele	Wykonawcy	podpisujący	umowę	oświadczają,	że	są	umocowani	do	jej	zawarcia	na	
podstawie	udzielonych	pełnomocnictw,	a	udzielone	pełnomocnictwa	do	chwili	podpisania	umowy	
nie	zostały	odwołane,	zaś	stan	Wykonawcy	w	momencie	podpisania	Umowy	jest	zgodny	z	zapisami	
rejestru.	

5) Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 niezwłocznie	 powiadomić	 Zamawiającego	 o	wszelkich	 zmianach	 u	
Wykonawcy,	 mających	 znaczenie	 dla	 zawartej	 umowy,	 pod	 rygorem	 skutków	 prawnych	
wynikających	z	nie	powiadomienia.	

6) Jako	właściwe	dla	niniejszej	Umowy	strony	wskazują	prawo	polskie.	

7) Wszelkie	spory	wynikłe	na	 tle	stosowania	niniejszej	Umowy	strony	poddają	pod	rozstrzygnięcie	
sądu	właściwego	dla	siedziby	Zamawiającego.	

8) Umowa	została	sporządzona	w	trzech	jednobrzmiących	egzemplarzach	–	 jeden	dla	Wykonawcy,	
jeden	 	 dla	 Zamawiającego,	 jeden	 dla	 Ubezpieczenia	 RBK	 Sp.	 z	 o.o.,	 sprawującego	 w	 imieniu	
Filharmonii	Narodowej	nadzór	nad	właściwym	wypełnianiem	warunków	umowy.	

9) Niniejsza	umowa	wchodzi	w	życie	z	dniem		1	lutego	2019	r.		i	zostaje	zawarta	na	czas	określony	tj.	
do	dnia	31	stycznia	2022	r.	

10) Załączniki	do	Umowy	stanowią	jej	integralną	część:	

a) Załącznik	nr	1	-	Opis	Przedmiotu	Zamówienia	stanowiący	Załącznik	nr	1	do	SIWZ,	

b) Załącznik	nr	2	–	Umowa	powierzenia	przetwarzania	danych	osobowych	

c) Załącznik	nr	3	-	Pełnomocnictwo	Wykonawcy	wraz	z	odpisem	Wykonawcy	z	KRS,		

d) Załącznik	nr	4	-	Oferta	Wykonawcy.	

	

Wykonawca	 Zamawiający	
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……………………………………………	

	

	

……………………………………………	
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Załącznik	nr	2	do	Umowy	

UMOWA	POWIERZENIA	PRZETWARZANIA	DANYCH	OSOBOWYCH	

	

Zawarta	w	dniu	_______	pomiędzy:	

FILHARMONIĄ		NARODOWĄ,	z	siedzibą	w	Warszawie,	00-950	ul.	Jasna		5,	wpisaną	do	Rejestru	
Instytucji	Kultury	pod	numerem	RIK	5/92,	NIP:	525-000-97-43,	reprezentowaną	przez	Wojciecha	
Nowaka	–	Dyrektora	Naczelnego		

zwaną	dalej		„Administratorem”	

a	

………………………………………………………z	siedzibą	w……………………………..	

kod………ul……………………………………………,	działającym	na	podstawie	zezwolenia	na	prowadzenie	
działalności	ubezpieczeniowej,	wydanej	na	podstawie	decyzji	Ministra	Finansów	nr	……….z	
dnia…………..stanowiącego	zał.1	do	umowy	oraz	na	podstawie	wpisu	do	Krajowego	Rejestru	
Sądowego	nr…………,	prowadzonego	przez……..	……………….,	którego	odpis	(wraz	z	pełnomocnictwem	
dla	Pana	/Pani	__________)	stanowi	załącznik	nr	2	do	umowy,	będącym	podatnikiem	czynnym	
podatku	VAT	i	posiadającym	nr	NIP	……………………	

reprezentowanym			przez:	

…………………	

zwanym	dalej	„Przetwarzającym”,	

łącznie	zwanymi	dalej	„Stronami”.	

Strony,	w	związku	z	zawarciem	Umowy	na	świadczenie	Usługi	kompleksowego	ubezpieczenia	
Filharmonii	Narodowej	w	Warszawie,	postanowiły,	co	następuje:	

§	1.	

1. Dla	potrzeb	niniejszej	Umowy,	Strony	ustalają	następujące	znaczenie	niżej	wymienionych	pojęć:	

1.1. Dane	Osobowe	–	dane	w	 rozumieniu	art.	4	pkt	1	RODO,	 tj.	wszelkie	 informacje	dotyczące	
zidentyfikowanej	lub	możliwej	do	zidentyfikowania	osoby	fizycznej;	

1.2. Przetwarzanie	Danych	Osobowych	–	wszelkie	operacje	lub	zestaw	operacji	wykonywanych	na	
Danych	 Osobowych	 lub	 zestawach	 Danych	 Osobowych	 w	 sposób	 zautomatyzowany	 lub	
niezautomatyzowany,	 takie	 jak	 zbieranie,	 utrwalanie,	 organizowanie,	 porządkowanie,	
przechowywanie,	 adaptowanie	 lub	 modyfikowanie,	 pobieranie,	 przeglądanie,	
wykorzystywanie,	 ujawnianie	 poprzez	 przesłanie,	 rozpowszechnianie	 lub	 innego	 rodzaju	
udostępnianie,	 dopasowywanie	 lub	 łączenie,	 ograniczanie,	 usuwanie	 lub	 niszczenie		
w	rozumieniu	art.	4	pkt	2	RODO;	

1.3. Umowa	–	niniejsza	umowa;	
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1.4. Umowa	Główna	–	Umowa	na	świadczenie	Usługi	kompleksowego	ubezpieczenia	Filharmonii	
Narodowej	w	Warszawie	zawarta	pomiędzy	Stronami,	której	załącznikiem	jest	Umowa;	

1.5. RODO		-	rozporządzenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	2016/679	z	dnia	27	kwietnia	
2016	r.	w	sprawie	ochrony	osób	fizycznych	w	związku	z	przetwarzaniem	danych	osobowych		
i	 w	 sprawie	 swobodnego	 przepływu	 takich	 danych	 oraz	 uchylenia	 dyrektywy	 95/46/WE	
(ogólne	rozporządzenie	o	ochronie	danych)	(Dz.	U.	UE.	L.	z	2016	r.	Nr	119,	str.	1);	

1.6. ustawa	o	ochronie	danych	osobowych	-	ustawa	o	ochronie	danych	osobowych	z	dnia	10	maja	
2018	r.	(Dz.U.	z	2018	r.	poz.	1000).	

§	2.	

1. Administrator	powierza	Przetwarzającemu	przetwarzanie	Danych	Osobowych	w	imieniu	i	na	rzecz	
Powierzającego	na	warunkach	opisanych	w	Umowie.	

2. Zakres	 przetwarzanych	 przez	Wykonawcę	 Danych	 Osobowych	 na	 podstawie	 niniejszej	 Umowy	
obejmuje	następujące	rodzaje	Danych	Osobowych:	

2.1. imię	i	nazwisko;	

2.2. numer	identyfikacji	podatkowej;	

2.3. numer	PESEL;	

2.4. rodzaj,	serię	i	numer	dokumentu	tożsamości;	

2.5. adres	miejsca	zamieszkania	albo	adres	do	korespondencji	

3. Zakres	przetwarzanych	przez	Powierzającego	Danych	Osobowych	na	podstawie	niniejszej	Umowy	
Powierzenia	obejmuje	następujące	kategorie	osób,	których	dane	dotyczą:	

3.1. pracownicy	Filharmonii	Narodowej	w	Warszawie;	

3.2. osoby	 współpracujące	 z	 Filharmonią	 Narodową	 w	 Warszawie	 na	 podstawie	 umowy	
cywilnoprawnej.	

4. Administrator	 powierza	 Przetwarzającemu	 Dane	 Osobowe	 wyłącznie	 w	 celu	 realizacji	 Umowy	
Głównej.	

5. Umowa	 zostaje	 zawarta	 na	 czas	 obowiązywania	 Umowy	 Głównej	 oraz	 wykonania	 wszystkich	
zobowiązań	wynikających	z	niniejszej	Umowy.	

6. Przetwarzający	może	przetwarzać	Dane	Osobowe	wyłącznie	w	zakresie	 i	 celu	przewidzianym	w	
Umowie.	

7. Celem	 przetwarzania	 Danych	 Osobowych	 jest	 prawidłowe	 wykonanie	 usług,	 o	 których	 mowa	
w	Umowie	Głównej.	

8. Przetwarzający	 zobowiązuje	 się	 do	 przetwarzania	 Danych	 Osobowych	 w	 sposób	 stały.	
Przetwarzający	będzie	w	szczególności	wykonywał	następujące	operacje	dotyczące	powierzonych	
Danych	Osobowych:	 zbieranie,	 utrwalanie,	 porządkowanie,	 przechowywanie,	wykorzystywanie,	
ujawnianie	 innym	 podmiotom	 zgodnie	 z	 przepisami	 prawa,	 postanowieniami	 Umowy	 lub	 na	
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polecenie	Administratora,	usuwanie.	Dane	Osobowe	będą	przez	Przetwarzającego	przetwarzane	
w	formie	elektronicznej	w	systemach	informatycznych	oraz	w	formie	papierowej.	

§	3.	

1. Przetwarzający	oświadcza,	że:	

1.1. dysponuje	 zasobami,	 doświadczeniem,	 wiedzą	 fachową	 i	 wykwalifikowanym	 personelem,	
które	umożliwiają	mu	prawidłowe	wykonanie	Umowy	oraz	wdrożenie	odpowiednich	środków	
technicznych	i	organizacyjnych,	by	przetwarzanie	spełniało	wymogi	RODO;	

1.2. zapewnia	 wystarczające	 gwarancje	 wdrożenia	 odpowiednich	 środków	 technicznych	 i	
organizacyjnych,	by	przetwarzanie	 spełniało	wymogi	RODO	 i	 chroniło	prawa	osób,	 których	
dane	dotyczą		

1.3. wdrożył	 odpowiednie	 środki	 techniczne	 i	 organizacyjne	 dla	 zapewnienia	 stopień	
bezpieczeństwa	przetwarzania	danych	osobowych	odpowiadający	ryzyku	naruszenia	praw	lub	
wolności	osób	fizycznych,	których	dane	zostały	mu	powierzone	na	mocy	niniejszej	Umowy.	

2. Przy	 przetwarzaniu	 Danych	 Osobowych,	 Przetwarzający	 zobowiązuje	 się	 do	 przestrzegania	
przepisów	o	ochronie	danych	osobowych,	w	szczególności	RODO.	

3. Przetwarzający	zobowiązuje	się:	

3.1. do	 podjęcia	 odpowiednich	 technicznych,	 fizycznych	 i	 organizacyjnych	 środków	
bezpieczeństwa,	 w	 celu	 ochrony	 powierzonych	 danych	 osobowych,	 w	 szczególności	
zabezpieczenia	danych	przed	udostępnieniem	osobom	nieupoważnionym,	zabraniem	przez	
osobę	nieuprawnioną,	przetwarzaniem	z	naruszeniem	właściwych	przepisów,	zmianą,	utratą,	
uszkodzeniem	lub	zniszczeniem;	

3.2. ograniczyć	dostęp	do	powierzonych	do	przetwarzania	Danych	Osobowych,	wyłącznie	do	osób	
zatrudnionych	 przez	 Przetwarzającego,	 posiadających	 upoważnienie	 do	 przetwarzania	
powierzonych	do	przetwarzania	Danych	Osobowych	wydane	przez	Przetwarzającego;	

3.3. wykonywać	nadzór	nad	bezpieczeństwem	Danych	Osobowych	przez	cały	okres	ich	posiadania;	

3.4. prowadzić	 dokumentację	 opisującą	 sposób	 przetwarzania	 danych	 oraz	 środki	 techniczne	 i	
organizacyjne	 zapewniające	 ochronę	 przetwarzania	 danych	 osobowych	 odpowiednią	 do	
zagrożeń	 oraz	 kategorii	 danych	 objętych	 ochroną	 oraz	 przekazać	 ją	 do	 wglądu	 na	 każde	
żądanie	Administratora;	

3.5. zapoznać	osoby,	które	będą	zajmować	się	przetwarzaniem	powierzonych	danych,	w	tym	w	
szczególności	 osoby	 przewidziane	 do	 obsługi	 systemu	 informatycznego	 oraz	 urządzeń	
wchodzących	w	 jego	 skład,	 służących	 do	 przetwarzania	 danych,	 z	 przepisami	 dotyczącymi	
ochrony	danych	osobowych,	jak	również	przeprowadzić	szkolenie	uświadamiające	w	zakresie	
bezpieczeństwa	 i	 ochrony	 danych	 osobowych	 -	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 zakazu	
kopiowania	udostępnionego	zbioru	jego	części	lub	całości	na	nośniku	elektronicznym,	który	
nie	jest	technicznie	zabezpieczony	(np.	poprzez	szyfrowanie	danych)	przed	ich	skopiowaniem;	

3.6. do	zachowania	w	 tajemnicy	Danych	Osobowych	oraz	 sposobów	 ich	 zabezpieczenia,	w	 tym	
także	 po	 rozwiązaniu	 Umowy	 Powierzenia,	 oraz	 zobowiązuje	 się	 zapewnić,	 aby	 jego	
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pracownicy	 oraz	 inne	 osoby	 upoważnione	 do	 przetwarzania	 powierzonych	 Danych	
Osobowych,	zobowiązały	się	do	zachowania	w	tajemnicy	Danych	Osobowych	oraz	sposobów	
ich	zabezpieczenia,	w	tym	także	po	rozwiązaniu	Umowy.	

4. Przetwarzający	 przekaże	 Administratorowi	 wykaz	 pracowników,	 których	 upoważnił	 do	
przetwarzania	powierzonych	do	przetwarzania	danych	osobowych.	

5. W	 przypadku	 gdy	 wskutek	 powierzenia	 dane	 osobowe	 przetwarzać	 się	 będzie	 poza	 granicami	
Rzeczpospolitej	 Polskiej,	 Przetwarzający	 oświadcza,	 że	 system	 informatyczny	 (rozumiany	 jako	
urządzenia	 i	 oprogramowanie),	 w	 którym	 przetwarza	 dane	 daje	 przynajmniej	 takie	 gwarancje	
ochrony	danych	osobowych,	jak	to	przewidują	właściwe	regulacje	w	zakresie	ochronnych	danych	
osobowych	obowiązujące	w	Rzeczpospolitej	Polskiej.	

6. Przetwarzający	zobowiązuje	się	powiadamiać	Administratora	niezwłocznie,	nie	później	niż	w	ciągu	
48	godzin	od	wystąpienia	zdarzenia,	o:		

6.1. wszelkich	żądaniach	ujawnienia	powierzonych	Danych	Osobowych	zgłaszanych	przez	organy	
władzy	publicznej,	przed	ich	ujawnieniem,	chyba	że	jest	to	z	innych	względów	zabronione;	

6.2. wszczęciu	kontroli	przez	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Danych	Osobowych	 lub	przez	 inny	organ	
nadzorczy	 zajmujący	 się	 ochroną	 danych	 osobowych	 w	 związku	 z	 powierzeniem	
Przetwarzającemu	 przetwarzania	 Danych	 Osobowych,	 a	 także	 o	 wszelkich	 decyzjach	 lub	
postanowieniach	 administracyjnych	 wydanych	 wobec	 Przetwarzającego	 w	 związku	 z	
powyższym;	

6.3. wszczętych	 lub	 toczących	 się	 postępowaniach	 administracyjnych,	 sądowych	 lub	
przygotowawczych	 związanych	 z	 powierzeniem	 Przetwarzającemu	 przetwarzania	 Danych	
Osobowych,	 a	 także	 o	 wszelkich	 decyzjach,	 postanowieniach	 lub	 orzeczeniach	 wydanych	
wobec	Przetwarzającego	w	związku	z	powyższym;	

6.4. wszelkich	 incydentach	 dotyczących	 przetwarzania	 Danych	 Osobowych	 przez	
Przetwarzającego,	 w	 tym	 uzyskania	 przypadkowego	 lub	 nieupoważnionego	 dostępu	 do	
powierzonych	Danych	Osobowych,	przypadkach	zmiany,	utraty,	uszkodzenia	lub	zniszczenia	
powierzonych	Przetwarzającemu	Danych	Osobowych.	

7. Przetwarzający	 nie	może	 przekazywać	 powierzonych	mu	 przetwarzania	 Danych	Osobowych	 do	
podmiotów	znajdujących	się	w	państwach	spoza	Europejskiego	Obszaru	Gospodarczego.	

8. Niezależnie	od	postanowień	wskazanych	powyżej,	Przetwarzający	zobowiązuje	się:	

8.1. umożliwiać	 Administratorowi,	 na	 każde	 żądanie,	 przekazane	 co	 najmniej	 z	 3	 dniowym	
wyprzedzeniem	dokonania	przeglądu	stosowanych	środków	technicznych	i	organizacyjnych	i	
dokumentacji	dotyczącej	tych	środków,	aby	przetwarzanie	odbywało	się	zgodnie	z	prawem,	
chyba	że	udostępnienie	skutkowałoby	naruszeniem	przepisów	prawa	lub	danych	osobowych	
a	także	uaktualniać	te	środki,	o	ile	w	opinii	Administratora	są	one	niewystarczające	do	tego,	
aby	 zapewnić	 zgodne	 z	 prawem	 przetwarzanie	 Danych	 Osobowych	 powierzonych	
Przetwarzającemu;	 Przetwarzający	 uprawniony	 jest	 do	 odmowy	 dostępu	 do	 informacji	 i	
dokumentacji	jeżeli	skutkowałoby	to	naruszeniem	danych	osobowych	lub	przepisów	prawa;	
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8.2. uwzględniając	 charakter	 przetwarzania	 oraz	 dostępne	 mu	 informacje	 pomagać	
Administratorowi	 w	 wywiązywaniu	 się	 z	 obowiązków	 określonych	 w	 art.	 32-36	 RODO;	 w	
szczególności,	Przetwarzający	zobowiązuje	się	przekazywać	Administratorowi	informacje	oraz	
wykonywać	 jego	 polecenia	 dotyczące	 stosowanych	 środków	 zabezpieczania	 Danych	
Osobowych,	przypadków	naruszenia	ochrony	Danych	Osobowych	oraz	zawiadamiania	o	tym	
organu	 nadzorczego	 lub	 osób,	 których	 Dane	 Osobowe	 dotyczą,	 przeprowadzenia	 oceny	
skutków	 dla	 ochrony	 danych,	 oraz	 przeprowadzania	 uprzednich	 konsultacji	 z	 organem	
nadzorczym	i	wdrożenia	zaleceń	organu;		

8.3. biorąc	pod	uwagę	charakter	przetwarzania,	w	miarę	możliwości	pomagać	Administratorowi,	
poprzez	odpowiednie	środki	techniczne	i	organizacyjne	oraz	na	podstawie	odrębnych	ustaleń,	
w	wywiązywaniu	się	z	obowiązku	odpowiadania	na	żądania	osób,	których	dane	dotyczą,	w	
zakresie	wykonywania	ich	praw	określonych	w	rozdziale	III	RODO;	

8.4. niezwłocznie	 informować	 Administratora,	 jeżeli	 zdaniem	 Przetwarzającego	 wydane	 mu	
polecenie	stanowi	naruszenie	RODO	lub	innych	przepisów	o	ochronie	danych;	

8.5. stosować	się	do	ewentualnych	wskazówek	lub	zaleceń,	wydanych	przez	unijny	organ	doradczy	
zajmujący	się	ochroną	danych	osobowych,	dotyczących	przetwarzania	danych	osobowych,	w	
szczególności	w	zakresie	stosowania	RODO.	

§	4.	

1. Administrator	wyraża	zgodę	na	dalsze	powierzenie	(tzw.	podpowierzenie)	przetwarzania	Danych	
Osobowych	przez	Powierzającego	podwykonawcom.		

2. Przed	 podpowierzeniem	 przetwarzania	 Danych	 Osobowych,	 Powierzający	 jest	 zobowiązany	
poinformować	 Administratora	 o	 zamiarze	 podpowierzenia	 przetwarzania.	 Przetwarzający	
przekazuje	 Administratorowi	 informacje	 na	 temat	 podwykonawcy,	 któremu	 zamierza	
podpowierzyć	przetwarzanie	(firmę	oraz	dane	kontaktowe	podwykonawcy),	a	także	informacje	o	
charakterze	 i	 czasie	 trwania	 podpowierzenia,	 zakresie	 i	 celu	 przetwarzania	 danych	 przez	
podwykonawcę,	 rodzaju	 (kategoriach)	 danych	 osobowych	 i	 kategoriach	 osób,	 których	 dane	
miałyby	 być	 podpowierzone.	 Jeśli	 Administrator	 nie	 wyrazi	 sprzeciwu	 wobec	 zamiaru	
podpowierzenia	przetwarzania	wskazanemu	podwykonawcy	i	we	wskazanym	zakresie	w	ciągu	7	
dni	 od	 otrzymania	 wszystkich	 powyższych	 informacji,	 Przetwarzający	 może	 podpowierzyć	
przetwarzanie	Danych	Osobowych.	

3. Podpowierzenie	 przetwarzania	 Danych	 Osobowych	 przez	 Przetwarzającego	 jest	 dopuszczalne	
tylko	 na	 podstawie	 umowy	 podpowierzenia.	 Na	 podstawie	 umowy	 podpowierzenia	
podwykonawca	zobowiąże	się	do	spełniania	tych	samych	obowiązków	i	wymogów,	które	na	mocy	
Umowy	 Powierzenia	 nałożone	 są	 na	 Przetwarzającego.	 Administratorowi	 będą	 przysługiwały	
uprawnienia	wynikające	z	umowy	podpowierzenia	bezpośrednio	wobec	podwykonawcy.		

4. Przetwarzający	 zapewni,	 aby	 podwykonawcy,	 którym	 podpowierzył	 przetwarzanie	 Danych	
Osobowych,	stosowali	co	najmniej	 równorzędny	poziom	zabezpieczenia	Danych	Osobowych,	co	
Przetwarzający.		

§	5.	
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1. Administrator	lub	upoważniona	przez	niego	osoba	uprawniona	jest	do	weryfikacji	przestrzegania	
zasad	przetwarzania	Danych	Osobowych	w	szczególności	poprzez	żądanie	udzielenia	posiadanych	
przez	 Przetwarzającego	 informacji	 dotyczących	 przetwarzania	 przez	 Przetwarzającego	 Danych	
Osobowych	lub	dokonywanie	kontroli	w	miejscach,	w	których	są	przetwarzane	powierzone	Dane	
Osobowe.	 Kontrola	 odbywać	 się	 będzie	 w	 terminie	 uzgodnionym	 przez	 Strony,	 w	 dniach	 i	
godzinach	roboczych	dla	Przetwarzającego.	

2. Przetwarzający	 jest	 zobowiązany	 do	 zastosowania	 się	 do	 zaleceń	 Administratora	 dotyczących	
zasad	przetwarzania	powierzonych	Danych	Osobowych	oraz	dotyczących	poprawy	zabezpieczenia	
Danych	Osobowych.	

3. Uwzględniając	 rodzaj	 przetwarzania	 Przetwarzający	 zobowiązuje	 się	 zapewnić	 odpowiednie	
wsparcie	w	 zakresie	 realizacji	wniosków	osób,	 których	dane	dotyczą	o	wykonywanie	 ich	prawa	
dostępu	do	danych	osobowych,	ich	zmiany	bądź	usunięcia,	do	ograniczenia	przetwarzania	danych	
osobowych,	 otrzymania	 danych	 osobowych	 w	 powszechnie	 używanej	 formie	 nadającej	 się	 do	
odczytu	maszynowego	oraz	do	sprzeciwu	względem	niektórych	rodzajów	przetwarzania	zgodnie	z	
przepisami	o	ochronie	danych	osobowych.		

§	6.	

1. Niniejsza	Umowa	wchodzi	w	życie	z	dniem	jej	podpisania	i	zostaje	zawarta	na	czas	obowiązywania	
Umowy	Głównej.	

2. Nawet	 jeśli	 Strony	 nie	 złożą	 odrębnych	 podpisów	 na	 niniejszej	 Umowie,	 przyjmuje	 się,	 że	 są	
związane	jej	postanowieniami	i	zobowiązane	do	realizacji	obowiązków	z	niej	wynikających,	z	uwagi	
na	fakt	iż	stanowi	ona	załącznik	do	Umowy	Głównej,	a	więc	tym	samym	jej	integralną	część.	

3. Wszelkie	zmiany	Umowy	wymagają	formy	pisemnej	pod	rygorem	nieważności.	

4. Wynagrodzenie	 należne	 Powierzającemu	 z	 tytułu	 wykonywania	 Umowy,	 w	 tym	 z	 tytułu	
wykonywania	 wszystkich	 obowiązków	 na	 podstawie	 Umowy,	 zawarte	 jest	 w	 wynagrodzeniu	
należnym	Wykonawcy	na	podstawie	Umowy	Głównej.		

5. W	przypadku	wygaśnięcia	i/lub	rozwiązania	niniejszej	Umowy	Przetwarzający	zobowiązany	jest	do	
zaprzestania	przetwarzania	powierzonych	danych	których	przetwarzanie	zostało	powierzone	na	
podstawie	niniejszej	Umowy	-	w	sposób	i	w	terminie	określonym	przez	Zamawiającego,		stosownie	
do	pisemnej	dyspozycji	Zamawiającego.		

6. W	sprawach	nieuregulowanych	niniejszą	Umową		mają	zastosowanie	przepisy	ustawy	z	dnia	23	
kwietnia	1964	r.	-	Kodeks	cywilny.	(t.j.	Dz.	U.	z	2017	r.	poz.	459	z	późn.	zm.),	ustawa	o	ochronie	
danych	osobowych	oraz	RODO.	

7. Umowa	została	sporządzona	w	dwóch	jednobrzmiących	egzemplarzach,	po	jednym	dla	każdej	ze	
Stron.	
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__________________________	

(pieczęć	adresowa	Wykonawcy)	

Załącznik	nr	7	do	SIWZ	

	

	

WYKAZ	KLAUZUL	FAKULTATYWNYCH	

W	nawiązaniu	do	 złożonej	oferty	w	postępowaniu	w	 trybie	przetargu	nieograniczonego	pn.	Usługa	
kompleksowego	ubezpieczenia	Filharmonii	Narodowej	w	Warszawie,	przedstawiamy	wykaz	klauzul	
fakultatywnych	wraz	z	informacją	o	akceptacji	bądź	nie	dodatkowego	zakresu	ochrony	zdefiniowanego	
w	treści	poszczególnych	klauzul	fakultatywnych	przedstawionych	w	dołączonym	do	SIWZ	załączniku	nr	
1	-	Opisie	przedmiotu	zamówienia.	 	

Lp.	 Nazwa	klauzuli	fakultatywnej	 Informacja	o	akceptowaniu	bądź	nie	
akceptowaniu	dodatkowego	zakresu	ochrony	
zdefiniowanego	poszczególnymi	klauzulami	

	

1.	 Klauzula	rzeczoznawców	
Z	 zachowaniem	 pozostałych,	
niezmienionych	 niniejszą	 klauzulą	
postanowień	 umowy	 ubezpieczenia		
i	 ogólnych	 warunków	 ubezpieczenia	
strony	uzgodniły,	że:		

Wykonawca	 obejmuje	 ochroną	
ubezpieczeniową	 poniesione	 przez	
Ubezpieczającego,	 konieczne		
i	 uzasadnione	 koszty	 rzeczoznawców	
powołanych	 w	 celu	 ustalenia	
okoliczności	 zdarzenia	 lub	 rozmiaru	
szkody.	 Klauzula	 ta	 dotyczy	 także	
możliwości	skorzystania	z	uprawnionych	
rzeczoznawców	 w	 opiniowaniu	
uszkodzeń	 i	 naprawy	 instrumentów		
w	kraju	i	za	granicą.	
Maksymalny	 limit	 odpowiedzialności	
wynosi	300.000	zł.	na	 jedno	 i	wszystkie	
zdarzenia	 w	 rocznym	 okresie	
ubezpieczenia.	

Akceptuję	/	Nie	akceptuję*	
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2.	 Klauzula	 rozszerzająca	 zakres	
terytorialny	 dla	 ubezpieczenia	
instrumentów:	

Ustala	 się,	 że	 z	 zachowaniem	
pozostałych	 nie	 zmienionych	 niniejszą	
klauzulą	 postanowień	 OWU,	 że	 zakres	
terytorialny	 dotyczący	 ubezpieczenia	
instrumentów	 zostaje	 rozszerzony	
poprzez	objęcie	ubezpieczeniem	zdarzeń	
powstałych	 na	 terytoriach	 wszystkich	
krajów	 świata,	 bez	 jakichkolwiek	
wyłączeń.	

Maksymalny	 limit	 odpowiedzialności	
wynosi	500.000	zł.	na	 jedno	 i	wszystkie	
zdarzenia	 w	 rocznym	 okresie	
ubezpieczenia.	

Akceptuję	/	Nie	akceptuję*	

3.	 Klauzula	 włączająca	 odpowiedzialność	
cywilną	 za	 szkody	 spowodowane		
w	związku	z	organizowaniem	imprez:	

Ustala	 się,	 że	 z	 zachowaniem	
pozostałych	 nie	 zmienionych	 niniejszą	
klauzulą	 postanowień	 OWU,	 że	
Wykonawca	 obejmuje	 ochroną	
ubezpieczeniową	 odpowiedzialność	
cywilną	 Zamawiającego	 za	 szkody	
osobowe	 i	 rzeczowe	 wyrządzone	
uczestnikom	 imprezy	 zorganizowanej	
przez	 Zamawiającego,	 w	 których	
uczestniczyć	 będzie	 powyżej	 50	 osób	
licząc	 łącznie	 z	 obsługą	 imprezy,		
z	 wyłączeniem	 imprez	 masowych	
podlegających	 obowiązkowemu	
ubezpieczeniu	 odpowiedzialności	
cywilnej	na	podstawie	przepisów	prawa.	

Limit	odpowiedzialności	wynosi	200.000	
zł.	 na	 jedno	 i	 wszystkie	 zdarzenia		
w	rocznym	okresie	ubezpieczenia.	

Akceptuję	/	Nie	akceptuję*	
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4.	 Klauzula	 włączająca	 odpowiedzialność		
z	tytułu	ataków	hakerskich:	

Wykonawca	 wypłaci	 Zamawiającemu	
odszkodowanie	 za	 szkody	 wywołane	
atakiem	na	Systemy	IT	poniesione	przez	
Ubezpieczonego,	 jako	 bezpośredni	
skutek	 ataku	 na	 systemy	 IT	 po	 raz	
pierwszy	 ujawnionego	 w	 okresie	
ubezpieczenia,	oraz	szkody	w	danych	lub	
oprogramowaniu	 będące	 następstwem	
ograniczenia	 zakresu	 funkcjonalności,	
użytkowania	lub	dostępności	do	nich,	jak	
również	 powstałe	 w	 ich	 następstwie	
szkody	 związane	 z	 utratą	 zysku,	 oraz	
wszelkie	straty	wynikające	z	przerwy	lub	
zakłóceń	w	działalności	artystycznej.	

Limit	odpowiedzialności	wynosi	400.000	
zł.	 na	 jedno	 i	 wszystkie	 zdarzenia		
w	rocznym	okresie	ubezpieczenia.	

Akceptuję	/	Nie	akceptuję*	

*	niepotrzebne	skreślić	 	 	

UWAGA:	

1. W	kolumnie	3	 tabeli	 należy	poprzez	wykreślenie	 zaznaczyć,	 czy	Wykonawca	akceptuje	bądź	nie	
zakres	ochrony	zdefiniowany	w	danej	klauzuli	fakultatywnej.	

2. W	przypadku,	gdy	Wykonawca	nie	zaznaczy	w	kolumnie	3	tabeli	żadnej	odpowiedzi	bądź	zaznaczy	
obie	 odpowiedzi	 jednocześnie	 Zamawiający	 uzna,	 że	 nie	 akceptuje	 on	 zakresu	 ochrony	
zdefiniowanego	w	danej	klauzuli	fakultatywnej.	

	

	

_______________________________________	

	

_______________________________________	

Miejscowość	i	data	 czytelny	podpis	lub	pieczęć	imienna	osoby/osób	
upoważnionych	do	reprezentowania	
Wykonawcy	
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__________________________	

(pieczęć	adresowa	Wykonawcy)	

Załącznik	nr	8	do	SIWZ	

	

	

OŚWIADCZENIE	O	ODSTĘPSTWACH	OD	ZAPISÓW	OWU,		
KTÓRE	BĘDĄ	MIAŁY	ZASTOSOWANIE	W	ZWIĄZKU	Z	AKCEPTACJĄ	SIWZ	

	

W	 nawiązaniu	 do	 złożonej	 oferty	 w	 postępowaniu	 o	 udzielenie	 zamówienia	 publicznego	 w	 trybie	
przetargu	 nieograniczonego	 prowadzonego	 przez	 Filharmonię	Narodową	w	Warszawie,	 pn.	Usługa	
kompleksowego	ubezpieczenia	Filharmonii	Narodowej	w	Warszawie,	działając	w	imieniu	i	na	rzecz	
Wykonawcy:	

Nazwa	Wykonawcy:	  

Siedziba:	  

Nr	telefonu/faksu:	  

NIP:	  

REGON:	  

	

oświadczam/oświadczamy,	 że	 wszystkie	 uregulowania	 dotyczące	 zakresu	 ochrony	 zawarte	 w	 SIWZ	
mają	pierwszeństwo	przed	zapisami	OWU.		

Ważność	tego	oświadczenia	wygasa	wraz	z	terminem	wykonania	zamówienia.	

	

	

	

_______________________________________	

	

_______________________________________	

Miejscowość	i	data	 czytelny	podpis	lub	pieczęć	imienna	osoby/osób	
upoważnionych	do	reprezentowania	
Wykonawcy	

	

	


