
Panki, 20.01.2017 r.

Znak sprawy: ZP.271.1.2017

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  Usługi  kompleksowego
ubezpieczenia Gminy Panki wraz z jednostkami organizacyjnymi ogłoszenie w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem  6698 – 2017  z dnia 12.01.2017 r.,  stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.panki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający  informuje,  iż  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  Pzp  dokonuje  modyfikacji
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

UWAGA DLA WYKONAWCÓW:

Jedyna i prawidłowa wersja formularzy znajduje się w dołączonej modyfikacji SIWZ.

 Pkt. Nr  XI. Opis sposobu przygotowania ofert. 1.Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym 
następująco :

Było:
1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Urząd Gminy Panki

Oferta na znak sprawy: IZ.271.1.2017

– Przetarg na :

„Usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Panki wraz z jednostkami organizacyjnymi”.

Nie otwierać przed 20.01.2017r.

Nazwa i Adres składającego ofertę

Jest:

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :
Urząd Gminy Panki

Oferta na znak sprawy: IZ.271.1.2017

– Przetarg na :

„Usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Panki wraz z jednostkami organizacyjnymi”.

Nie otwierać przed 24.01.2017r.

http://www.bip.panki.pl/


Nazwa i Adres składającego ofertę

 Pkt. Nr XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Pkt. 1,2

Było:

1.Oferty należy składać do dnia 20.01.2017r. do godziny. 10:00 na adres: Urząd Gminy Panki,
ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki
2.Otwarcie ofert nastąpi dnia  20.01.2017r. o godzinie 10:15 w siedzibie Urząd Gminy Panki,
ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki

Jest:

1.Oferty należy składać do dnia 24.01.2017r. do godziny. 11:00 na adres: Urząd Gminy Panki,
ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki
2.Otwarcie ofert nastąpi dnia  24.01.2017r. o godzinie 11:15 w siedzibie Urząd Gminy Panki,
ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki

 Załącznik nr 1a  do SIWZ:

  Było

Załącznik nr 1a

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 1

Tabela 1

Lp. Rodzaj ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
(gwarancyjna) w zł

Składka ubezpieczeniowa w zł brutto 

za cały okres ubezpieczenia

(wypełnia Wykonawca) *

1 2 3 4

  1. Odpowiedzialność Cywilna 1.000.000,00

2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk                                               

Budynki * 10.568.372,00

Budowle 151.414,00



Mienie nie ujęte w ewidencji (ogrodzenie,
przystanki, wiaty, maszty flagowe, 
znaki/tablice drogowe, słupy 
oświetleniowe,lampy oświetlenie uliczne, 
iluminacje budynków, sygnalizacja 
świetlna, hydranty, wyposażenie placów 
zabaw,parków, skwerów, siłownie na 
powietrzu itp.)

200.000,00

Środki obrotowe 50.000,00

Środki trwałe w tym maszyny, aparaty, 
urządzenia, wyposażenie ( w tym środki 
trwałe nie ujęte w ewidencji środków 
trwałych, pomniejszone o enumeratywnie 
wymienioną elektronikę  i pojazdy)

413.477,00

Zbiory biblioteczne 363.656,00

Niskocenne składniki majątku 277.500,00

Mienie pracownicze/uczniowskie - 
podlimit na 1 osobę1.000zł

30.000,00

Mienie osób trzecich (dzierżawione, 
leasing, użyczenie, inne)

50.000,00

Mienie osobiste strażaków 325 osób x 500zł

Nakłady poniesione na środki trwałe obce
i własne, nie ujęte w ewidencji

200.000,00

Wartości pieniężne 30.000,00

* Zamawiający  w  trakcie  trwania  umowy  rozważa  możliwość  przeszacowania  budynków  do  wartości
odtworzeniowej 

Limity odpowiedzialności ubezpieczenia mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku:
Mienie od wszystkich ryzyk do sumy ubezpieczenia

Środki obrotowe 20.000,00

Środki trwałe 100.000,00

Dodatkowe koszty naprawy zabezpieczeń 20.000,00

Mienie 
pracownicze/uczniowskie/strażaków od 
kradzieży - podlimit na 1 osobę 1.000,00zł

30.000,00

Mienie osób trzecich 20.000,00



Kradzież zwykła 5.000,00

Wartości pieniężne:

kradzież z włamaniem

kradzież w lokalu

kradzież w transporcie

------------------------------------

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3. Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

Sprzęt elektroniczny łącznie: 650.936,04

Koszty dodatkowe (koszty odtworzenia 
danych, nośniki danych, 
oprogramowanie)

70.000,00

4. Ubezpieczenia NNW członków OSP i 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

20.000,00

5. Ubezpieczenie NNW sołtysów, inkasentów 5.000,00

6. Ubezpieczenie NNW  osób skazanych 
skierowanych na podstawie skierowania 
Kuratora Zawodowego Sądu Rejonowego 
na wskazany okres do wykonywania 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele 
społeczne.

5.000,00

7. RAZEM (wartość brutto): -----------------

Tabela 2

Przedmiot zamówienia

Wartość usługi (cena-
składka

ubezpieczeniowa) netto
w zł za cały okres
ubezpieczenia * 

Stawka VAT

w % /
oznaczenie
zwolnienia 

z VAT **

Wartość usługi (cena-
składka ubezpieczeniowa)
brutto w zł za cały okres

ubezpieczenia 

1 2 3 4

Usługi ubezpieczenia  Gminy Panki  wraz z 
jednostkami organizacyjnymi w zakresie:

zw.



1/ Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
,

2/ Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,

3/ Ubezpieczenia sprzętu  elektronicznego od 
wszystkich ryzyk 

4/Ubezpieczenia NNW członków OSP i 
młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

5/ Ubezpieczenie NNW sołtysów, inkasentów

6/Ubezpieczenie NNW  osób skazanych 
skierowanych na podstawie skierowania 
Kuratora Zawodowego Sądu Rejonowego na 
wskazany okres do wykonywania 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele 
społeczne.

Cena oferty (wartość brutto) za cały okres ubezpieczenia tj. 36 miesięcy: …........................ zł.

(słownie: ……………………………………………………………………………………… złotych ……….. groszy).

   
…...............................................................

      Podpis i pieczęć osoby uprawnionej   

  Jest

Załącznik nr 1a

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 1

Tabela 1

L
p.

Rodzaj ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) w
zł

Składka ubezpieczeniowa w zł brutto 

za cały okres ubezpieczenia

(wypełnia Wykonawca) *

1 2 3 4

  1. Odpowiedzialność Cywilna 1.000.000,00



2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk                                               

Budynki * 10.568.372,00

Budowle 151.414,00

Mienie nie ujęte w ewidencji 
(ogrodzenie, przystanki, wiaty, 
maszty flagowe, znaki/tablice 
drogowe, słupy 
oświetleniowe,lampy oświetlenie
uliczne, iluminacje budynków, 
sygnalizacja świetlna, hydranty, 
wyposażenie placów 
zabaw,parków, skwerów, siłownie
na powietrzu itp.)

200.000,00

Środki obrotowe 30.000,00

Środki trwałe w tym maszyny, 
aparaty, urządzenia, wyposażenie 
( w tym środki trwałe nie ujęte w 
ewidencji środków trwałych, 
pomniejszone o enumeratywnie 
wymienioną elektronikę  i pojazdy)

413.477,00

Zbiory biblioteczne 363.656,00

Niskocenne składniki majątku 277.500,00

Mienie pracownicze/uczniowskie
- podlimit na 1 osobę1.000zł

30.000,00

Mienie osób trzecich 
(dzierżawione, leasing, 
użyczenie, inne)

50.000,00

Mienie osobiste strażaków 325 osób x 500zł

Nakłady poniesione na środki 
trwałe obce i własne, nie ujęte w 
ewidencji

200.000,00

Wartości pieniężne 30.000,00



* Zamawiający  w  trakcie  trwania  umowy  rozważa  możliwość  przeszacowania  budynków  do  wartości
odtworzeniowej 

Limity odpowiedzialności ubezpieczenia mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku:
Mienie od wszystkich ryzyk do sumy ubezpieczenia

Środki obrotowe 20.000,00

Środki trwałe 100.000,00

Dodatkowe koszty naprawy 
zabezpieczeń

20.000,00

Mienie 
pracownicze/uczniowskie/strażak
ów od kradzieży - podlimit na 1 
osobę 1.000,00zł

30.000,00

Mienie osób trzecich 20.000,00

Kradzież zwykła 5.000,00

Wartości pieniężne:

kradzież z włamaniem

kradzież w lokalu

kradzież w transporcie

---------------------------------------

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3. Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

Sprzęt elektroniczny łącznie: 650.936,04

Koszty dodatkowe (koszty 
odtworzenia danych, nośniki 
danych, oprogramowanie)

70.000,00

4. Ubezpieczenia NNW członków 
OSP i Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych,

20.000,00

5. Ubezpieczenie NNW sołtysów, 
inkasentów

5.000,00



6. Ubezpieczenie NNW  osób 
skazanych skierowanych na 
podstawie skierowania Kuratora 
Zawodowego Sądu Rejonowego 
na wskazany okres do 
wykonywania nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele 
społeczne.

5.000,00

7. RAZEM (wartość brutto): -----------------

Tabela 2

Przedmiot zamówienia

Wartość usługi (cena-
składka

ubezpieczeniowa) netto
w zł za cały okres
ubezpieczenia * 

Stawka VAT

w % /
oznaczenie
zwolnienia 

z VAT **

Wartość usługi (cena-
składka ubezpieczeniowa)
brutto w zł za cały okres

ubezpieczenia 

1 2 3 4

Usługi ubezpieczenia  Gminy Panki  wraz z 
jednostkami organizacyjnymi w zakresie:

1/ Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
,

2/ Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,

3/ Ubezpieczenia sprzętu  elektronicznego od 
wszystkich ryzyk 

4/Ubezpieczenia NNW członków OSP i 
młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

5/ Ubezpieczenie NNW sołtysów, inkasentów

6/Ubezpieczenie NNW  osób skazanych 
skierowanych na podstawie skierowania 
Kuratora Zawodowego Sądu Rejonowego na 
wskazany okres do wykonywania 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele 
społeczne.

zw.

Cena oferty (wartość brutto) za cały okres ubezpieczenia tj. 36 miesięcy: …........................ zł.



(słownie: ……………………………………………………………………………………… złotych ……….. groszy).

   
…...............................................................

      Podpis i pieczęć osoby uprawnionej   

 Załącznik nr 5 do SIWZ:
             

Było:
GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, MIENIA OD WSZYSTKICH 
RYZYK,  SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, UBEZPIECZENIA NNW CZŁONKÓW OSP 
I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH, NNW SOŁTYSÓW I INKASENTÓW,  UBEZPIECZENIE 
NNW OSÓB SKAZANYCH SKIEROWANYCH NA PODSTAWIE SKIEROWANIA KURATORA ZAWODOWEGO
SĄDU REJONOWEGO NA WSKAZANY OKRES DO WYKONYWANIA NIEODPŁATNEJ KONTROLOWANEJ 
PRACY NA CELE SPOŁECZNE. 
 Jest:
GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, MIENIA OD WSZYSTKICH 
RYZYK,  SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, UBEZPIECZENIA NNW CZŁONKÓW OSP 
I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH, NNW SOŁTYSÓW I INKASENTÓW,  UBEZPIECZENIE 
NNW OSÓB SKAZANYCH SKIEROWANYCH NA PODSTAWIE SKIEROWANIA KURATORA ZAWODOWEGO
SĄDU REJONOWEGO NA WSKAZANY OKRES DO WYKONYWANIA NIEODPŁATNEJ KONTROLOWANEJ 
PRACY NA CELE SPOŁECZNE, KOMUNIKACYJNE. 

W  związku  z  wyżej  opisanymi  zmianami,  Zamawiający  informuje  o  zmianie  ogłoszenia  o
zamówieniu na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ oraz ogłoszenie o
zamówieniu.  Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do
złożenia  oferty  przygotowanej  w  oparciu  o  zamieszczoną  na  stronie  internetowej,  tj.
www.bip.panki.pl, zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami.

…………………………………

       ZATWIERDZAM

http://www.bip.panki.pl/

