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Załącznik Nr.1   

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie zestawu komputerowego. 

1. Na zestaw komputerowy składają się następujące elementy: 

a) Komputer stacjonarny wraz oprogramowaniem oraz z kompletem przewodów, 

klawiaturą i myszą, 

b) Monitor, 

c) Listwa zasilająca. 

2. Łączna ilość zestawów komputerowych: 40 zestawów. 

3. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy  

4. Wszystkie elementy zestawu komputerowego są nowe. Sprzęt będzie przekazany  

w użyczenie i  będzie znajdował się w 40 gospodarstwach domowych na terenie Gminy 

Janów 

5.Zestawy komputerowe montowane są w miejscu zamieszkania beneficjentów ostatecznych  

projektu na terenie Gminy Janów  

W związku z powyższym występują różne lokalizacje montażu oraz należy przyjąć, że sprzęt 

jest zlokalizowany w miejscach nie posiadających  zabezpieczeń antywłamaniowych, 

monitoringu itp. 

6. Wartość jednostkowa zestawu wynosi: 2335,77 zł brutto 

7. Wartość odtworzeniowa sprzętu: 40 szt. 2335,77 brutto = 93 430,80 

8. Zakres ubezpieczenia  – od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, 

zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od 

Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej 

następujące ryzyka: 

 kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm 

 działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, 

przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego 

uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. 

gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 
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 działanie wody tj. burzy, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej 

postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, 

 działanie wiatru, osunięcie się ziemi, 

 zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, 

 pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych 

 koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze 

strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty 

uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 

 Klauzula elektronicznego sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 

 Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - zapewnia wypłatę odszkodowania 

w kwocie pozwalającej zastąpić ubezpieczony sprzęt przez fabrycznie nowy, jak 

najbardziej zbliżony parametrami do sprzętu zniszczonego 

 udział własny 

 Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki: 

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

 

 

 

 

 

  

 

 


