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Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego 

 
Numer sprawy: WA.371.15.2020.JS 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego i oprogramowania Dolnośląskiej 
Instytucji Pośredniczącej. 
 
1. Wyposażenie biura, okablowanie sieci komputerowej, klimatyzator:  
 
Zakres ubezpieczenia - ogień i inne zdarzenia losowe - powinien obejmować minimum:  
a) pożar,  
b) uderzenie pioruna,  
c) wybuch,  
d) upadek statku powietrznego,  
e) huragan,  
f) zalanie przez osoby trzecie,  
g) cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych,  
h) wydostanie się wody, pary wodnej lub cieczy z instalacji cieplnej, zraszającej, rur wodociągowych, dym i sadza,  
i) przepięcie.  
 
Powinien zawierać następujące klauzule:  
- klauzula reprezentantów, 
- klauzula automatycznego pokrycia, 
- klauzula leeway.  
  
Brak udziału własnego.  
Suma ubezpieczenia: 344 230,25 zł  
(w tym suma ubezpieczenia pomieszczenia kuchennego, coffee pointu –    51 989,93 zł ).  
Kwota ubezpieczenia dla coffee pointu wskazana w odrębnej polisie.  
  
 
2. Wyposażenie biura:  
 
Zakres ubezpieczenia – kradzież z włamaniem i rabunek.  
  
Powinien zawierać następujące klauzule:  
- klauzula reprezentantów, 
- klauzula automatycznego pokrycia.  
  
Brak udziału własnego.  
Suma ubezpieczenia  266 702,50 zł  
  
3. Sprzęt elektroniczny, oprogramowanie i nośniki danych:  
 
Zakres ubezpieczenia - od wszystkich ryzyk, obejmujący:  
 

a) przenośny sprzęt komputerowy, aparaty fotograficzne, nawigacje samochodowe (ubezpieczony zarówno „w” 
jak i „poza siedzibą Zamawiającego”) –suma ubezpieczenia: 78 031,33 zł, 

b) stacjonarny sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, system kontroli dostępu, centrala telefoniczna, alarm, 
klimatyzator –    suma ubezpieczenia   840 137,58 zł, 
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c) oprogramowanie i nośniki danych – suma ubezpieczenia 200 000,00 zł.  
  
Powinny zawierać następujące klauzule: 
- klauzula reprezentantów, 
- klauzula automatycznego pokrycia.  
  
Maksymalny udział własny  200,00  zł.  
  
4. Ryzyko dewastacji mienia:  
Brak udziału własnego, 
Suma ubezpieczenia – 100 000,00 zł.  
  
5. Odpowiedzialność cywilna:  
a) deliktowa – minimalna suma gwarancyjna  500 000,00  zł,  
b) najemcy – minimalna suma gwarancyjna     500 000,00  zł,  
c) pracodawcy - minimalna suma gwarancyjna 200 000,00 zł.  
  
Brak udziału własnego.  
  
6. Zwiększone koszty działalności (w tym koszt odtworzenie bazy danych):  
Maksymalny udział własny - 200,00  zł, 
Suma ubezpieczenia – 100 000,00  zł  
 
7. Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia:  
Suma ubezpieczenia – 1 000,00 zł. 
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