Złącznik nr 2a
do SIWZ
załącznik należy złożyć wraz z ofertą

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

FORMULARZ CENOWY

„Kompleksowe ubezpieczenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie”
sprawa nr ZP.260.27.2018
Cześć I.
Majątek Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia
w zaokrągleniu do pełnych złotych

Przedmiot zamówienia

Budynki (tabela nr 1 i tabela nr 2)

Stawka określona
w%
za 12 miesięcy

Składka w PLN
za cały 12-cio miesięczny okres ubezpieczenia w zaokrągleniu
do pełnych złotych

724 181 557,53 PLN

Budowle (tabela nr 3)

1 925 162,26 PLN

Inne środki trwałe (tabela nr 4)

73 597 068,83 PLN

Środki obrotowe, zbiory,
wartości pieniężne (tabela nr 5)

7 563 079,91 PLN

Rzeźby (tabela nr 6)

2 407 979 PLN

Dźwigi (tabela nr 7)

2 354 251,38 PLN

Szyby, wykładziny kamienne itp.

500 000 PLN
Łączna kwota składki I:

Ia i Ib Podlimity w PLN (działania człowieka polegające na niewłaściwym użytkowaniu, ogień i inne zdarzenia losowe)
na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia:

Przedmiot zamówienia

Suma ubezpiecze- Stawka określona
nia w zaokrągleniu w %
do pełnych złotych za 12 miesięcy

Szkody polegające na awarii urządzeń lub instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłowniczej, technologicznej, klimatyzacyjnej

2 000 000 PLN

Koszty utraconej wody uzasadnione i udokumentowane koszty utraconej wody na skutek nagłego,
niespodziewanego zdarzenia losowego wskutek
awarii instalacji lub urządzeń technologicznych

100 000 PLN

Składka w PLN
za cały 12-to miesięczny
okres ubezpieczenia w zaokrągleniu do pełnych
złotych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.27.2018 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa
1

oraz nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów, spustów, zaworów itp.
Wandalizm (rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie), z
włączeniem graffiti

100 000 PLN

Przepięcia

3 000 000 PLN

Zamieszki, strajki i rozruchy

5 000 000 PLN

Muzealne zbiory własne

1 500 000 PLN

Muzealne zbiory obce

600 000 PLN

Wartości biblioteczne muzyczne

455 000 PLN

Wartości biblioteczne beletrystyczne

30 000 PLN

Towary, materiały

1 000 000 PLN

Wartości pieniężne

188 000 PLN

Wystawy (łączny limit na wszystkie wystawy w całym okresie ubezpieczenia 8 000 000 PLN), limit
na jedną wystawę 3 000 000 PLN

8 000 000 PLN

Ubezpieczenie produkcji spektakli i koprodukcji
międzynarodowych (obejmuje ubezpieczenie kostiumów, inscenizacji, rekwizytów itp.). Limit w
całym okresie ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia 12 000 000 zł./ na jedną produkcję limit
4 000 000 PLN

12 000 000 PLN

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia

2 000 000 PLN

Akty terroru

35 000 000 PLN

Klauzula kosztów dostosowania się do zaleceń organów państwowych

50 000 PLN

Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji

100 000 PLN

Limit na koszty i szkody dodatkowe (pkt. 1-4)
Poszukiwanie wycieków

3 000 000 PLN
30 000 PLN

Klauzula katastrofy budowlanej

35 000 000 PLN

Klauzula Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczającego o zwiększone koszty
działalności

10 000 000 PLN

Klauzula Ubezpieczenia drobnych prac (robót)
budowlanych

5 000 000 PLN

Klauzula wysokości kosztów – robocizna własna

50 000 PLN

Inne mienie osób trzecich będące w posiadaniu
ubezpieczonego

100 000 PLN

Łączna kwota składki Ia i Ib:
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Ic Podlimity w PLN (kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja) na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia:

Suma ubezpiecze- Stawka
nia w zaokrągleniu określona w %
do pełnych złotych za 12 miesięcy

Przedmiot zamówienia

Mienie pracownicze

Składka w PLN za
cały 12-to miesięczny okres ubezpieczenia w zaokrągleniu do pełnych
złotych

3 000 PLN

Kradzież zwykła

500 000 PLN

Muzealne zbiory własne

1 500 000 PLN

Muzealne zbiory obce

600 000 PLN

Wartości biblioteczne muzyczne

455 000 PLN

Wartości biblioteczne beletrystyczne

30 000 PLN

Towary, materiały

1 000 000 PLN

Wyposażenie, instrumenty muzyczne

1 000 000 PLN

Wystawy (łączny limit na wszystkie wystawy w całym
okresie ubezpieczenia 8 000 000 zł.), limit na jedną
wystawę 3 000 000 zł.

8 000 000 PLN

Ubezpieczenie produkcji spektakli i koprodukcji międzynarodowych (obejmuje ubezpieczenie kostiumów,
inscenizacji, rekwizytów itp.). Limit w całym okresie
ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia 12 000 000 zł./
na jedną produkcję limit 4 000 000 zł.

12 000 000 PLN

Wartości pieniężne

188 000 PLN

Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych

30 000 PLN

Inne mienie osób trzecich będące w posiadaniu
ubezpieczonego

50 000 PLN

Łączna kwota składki Ic:
Id Podlimity w PLN (ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia) na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia:
Suma ubezpieczeStawka
nia w zaokrągleokreślona w %
niu do pełnych złoza 12 miesięcy
tych

Przedmiot zamówienia
szyby okienne, drzwiowe, wystawowe, oszklenia
ścienne i dachowe, żyrandole kryształowe, kinkiety,
kandelabry, gabloty reklamowe i ekspozycyjne,
szyldy, neony, tablice świetlne itp.

Składka w PLN za
cały 12-to miesięczny okres ubezpieczenia w zaokrągleniu
do pełnych złotych

500 000 PLN

Łączna kwota składki Id:
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Część II.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia

Przedmiot zamówienia
(przedmiot i zakres ubezpieczenia)
OC z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności

Suma gwarancyjna
w zaokrągleniu do
pełnych złotych

Stawka
określona w %
za 12 miesięcy

Składka w PLN za
cały 12-to miesięczny okres ubezpieczenia w zaokrągleniu
do pełnych złotych

10 000 000 PLN

Łączna kwota składki II:
Część III.
Ubezpieczenie utraty przychodu w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia:

Przedmiot zamówienia
(przedmiot i zakres ubezpieczenia)

Suma gwarancyjna Stawka
w zaokrągleniu do określona w %
pełnych złotych
za 12 miesięcy

Utrata przychodów z tytułu sprzedanych i zarezerwowanych biletów w wyniku odwołania spektaklu

300 000 PLN

Koszty zastępstwa - koszty związane z koniecznością szybkiego przygotowania zastępstwa artystów - wykonawców

120 000 PLN

Ubezpieczenie konieczności wypłaty wynagrodzeń
artystom, w przypadku odwołania spektakli. Obowiązek takich wypłat wynika z umów z artystami,
którzy kontraktowani są z bardzo dużym wyprzedzeniem

300 000 PLN

Składka w PLN za
cały 12-to miesięczny okres ubezpieczenia w zaokrągleniu
do pełnych złotych

Łączna kwota składki III:
Część IV.
Ubezpieczenie elektroniki stacjonarnej, przenośnej i oprogramowania oraz koszty odtworzenia danych od wszystkich
ryzyk, (według wartości odtworzeniowej), w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia w zaokrągleniu
do pełnych złotych

Przedmiot zamówienia

Elektronika stacjonarna

Składka w PLN za
Stawka określona w cały 12-to mie%
sięczny okres ubezpieza 12 miesięcy
czenia w zaokrągleniu
do pełnych złotych

5 396 935,83 PLN

Elektronika przenośna, sprzęt nagłaśniający,
oświetleniowy, instrumenty muzyczne, wymienne
nośniki danych

23 967 973 PLN

Zbiory danych, oprogramowanie

500 000 PLN

Koszty odtworzenia danych

500 000 PLN

Zwiększone koszty działalności

500 000 PLN
Łączna kwota składki IV:
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IVa Podlimity w PLN Ubezpieczenie elektroniki stacjonarnej, przenośnej i oprogramowania oraz koszty odtworzenia
danych od wszystkich ryzyk, (według wartości odtworzeniowej) na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym
okresie ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia w zaokrągleniu
do pełnych złotych

Przedmiot zamówienia

proporcjonalne koszty dodatkowe

200 000 PLN

nie proporcjonalne koszty dodatkowe

200 000 PLN

Ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem
ubezpieczenia

50 000 PLN

Kradzież zwykła

500 000 PLN

Składka w PLN za
Stawka określona w cały 12-to mie%
sięczny okres ubezpieza 12 miesięcy
czenia w zaokrągleniu
do pełnych złotych

Łączna kwota składki IVa:
Część V.
Ubezpieczenie mienia w transporcie (w tym dekoracji, kostiumów, środków inscenizacji i produkcji spektakli oraz
wystaw) podczas wyjazdów krajowych Teatru Wielkiego – Opery w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia:

Przedmiot zamówienia

Ilość planowanych
transportów
Wartość przewożonego mienia w PLN
w ciągu całego
okresu ubezpieczenia

Cargo krajowe

4

Stawka
określona
w%
za 12 miesięcy

Składka w PLN za
cały 12-to miesięczny okres ubezpieczenia
w zaokrągleniu do pełnych złotych

4 x 6 000 000 = 24 000 000
limit na wszystkie transporty
Łączna kwota składki V:

Va Podlimity w PLN Ubezpieczenie mienia w transporcie (w tym dekoracji, kostiumów, środków inscenizacji i produkcji
spektakli oraz wystaw) podczas wyjazdów krajowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej:

Suma ubezpieczenia w zaokrągleniu
do pełnych złotych

Przedmiot zamówienia

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

1 000 000 PLN

dodatkowe koszty związane z koniecznością wypożyczenia instrumentów muzycznych w miejsce
uszkodzonych w transporcie podczas wyjazdów
krajowych

1 000 000 PLN

Strajków, rozruchów i zamieszek

1 000 000 PLN

Aktów terroryzmu

1 000 000 PLN

Składka w PLN za
Stawka określona w cały 12-to mie%
sięczny okres ubezpieza 12 miesięcy
czenia w zaokrągleniu
do pełnych złotych

Łączna kwota składki Va:
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Cześć VI.
Ubezpieczenie mienia w transporcie (w tym dekoracji, kostiumów, środków inscenizacji i produkcji spektakli oraz
wystaw) podczas wyjazdów zagranicznych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, w dwunastomiesięcznym okresie
ubezpieczenia:

Przedmiot zamówienia

Stawka
określona w
%
za 12 miesięcy

Ilość planowanych
transportów
Wartość przewożonego
w ciągu całego
mienia w PLN
okresu ubezpieczenia

Składka w PLN za
cały 12-to miesięczny okres ubezpieczenia w zaokrągleniu
o pełnych złotych

4 x 6 000 000 = 24 000 000
limit na wszystkie transporty

Cargo międzynarodowe 4
Łączna kwota składki VI:

VIa Podlimity w PLN Ubezpieczenie mienia w transporcie (w tym dekoracji, kostiumów, środków inscenizacji i produkcji spektakli oraz wystaw) podczas wyjazdów zagranicznych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w dwunstomiesięcznym okresie ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia w zaokrągleniu
do pełnych złotych

Przedmiot zamówienia

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

1 000 000 PLN

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

1 000 000 PLN

Strajków, rozruchów i zamieszek

1 000 000 PLN

Aktów terroryzmu

1 000 000 PLN

Składka w PLN
Stawka określona w za cały 12-cio mie%
sięczny okres ubezpieza 12 miesięcy
czenia w zaokrągleniu
do pełnych złotych

Łączna kwota składki VIa:
Cześć VII.
Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance podczas krajowych i zagranicznych wyjazdów osób wchodzących w skład zespołu artystycznego Polskiego Baletu Narodowego

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczeIlość wyjazdów
nia

Koszty leczenia na terenie RP

250 000 PLN

Koszty leczenia poza granicami RP

500 000 PLN

NNW dotyczy dorosłych i dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia przez Teatr
Wielki – Operę Narodową (bez
względu na rodzaj umowy dotyczącej
zatrudnienia) na terenie RP
NNW dotyczy dorosłych i dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia przez Teatr
Wielki – Operę Narodową (bez
względu na rodzaj umowy dotyczącej
zatrudnienia) poza terenem RP

Stawka
określona
w zł./za osobodzień
za 12 miesięcy

Składka w PLN
za cały 12-to miesięczny
okres ubezpieczenia
w zaokrągleniu do pełnych złotych

200 osobodni
w ciągu całego
okresu ubezpieczenia
1 000 osobodni
w ciągu całego
okresu ubezpieczenia

250 000 PLN

200 osobodni
w ciągu okresu ubezpieczenia

500 000 PLN

1 000 osobodni
w ciągu całego
okresu ubezpieczenia
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Bagaż na terenie RP

Bagaż poza terenem RP

assistance

5 000 PLN

200 osobodni
w ciągu okresu ubezpieczenia
5 000 PLN
1 000 osobodni
w ciągu okresu ubezpieczenia
0
0
Łączna kwota składki VII:

bezskładkowo

Część VIII.
Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance podczas krajowych i zagranicznych wyjazdów osób nie wchodzących w skład zespołu artystycznego Polskiego Baletu Narodowego

Suma ubezpieczeIlość wyjazdów
nia

Przedmiot ubezpieczenia

Koszty leczenia na terenie RP

200 000 PLN

Koszty leczenia poza granicami RP

400 000 PLN

NNW dotyczy dorosłych i dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia przez Teatr
Wielki – Operę Narodową (bez
względu na rodzaj umowy dotyczącej
zatrudnienia) na terenie RP
NNW dotyczy dorosłych i dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia przez Teatr
Wielki – Operę Narodową (bez
względu na rodzaj umowy dotyczącej
zatrudnienia) poza terenem RP
Bagaż na terenie RP

Bagaż poza terenem RP

assistance

Stawka
określona
w zł./za osobodzień
za 12 miesięcy

Składka w PLN
za cały 12-to miesięczny
okres ubezpieczenia
w zaokrągleniu do pełnych złotych

120 osobodni
w ciągu całego
okresu ubezpieczenia
1 000 osobodni
w ciągu całego
okresu ubezpieczenia

200 000 PLN

120 osobodni
w ciągu okresu ubezpieczenia

400 000 PLN

1 000 osobodni
w ciągu całego
okresu ubezpieczenia

5 000 PLN

120 osobodni
w ciągu okresu ubezpieczenia
5 000 PLN
1 000 osobodni w
ciągu całego
okresu ubezpieczenia
0
0
Łączna kwota składki VII:

bezskładkowo

Część IX.
Ubezpieczenie wolontariuszy do następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie RP,
w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia według następujących warunków.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Ilość osób

Stawka
określona w zł/ za
osobodzień
za 12 miesięcy

Składka w PLN
za cały 12-to miesięczny okres ubezpieczenia w zaokrągleniu do pełnych
złotych

NNW – 30 osób pracujących, jako wo- 200 000 PLN
30 osób
lontariusze
assistance
bezskładkowo
30 osób
Łączna kwota składki IX:
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Cena za całość zamówienia jest sumą łącznych kwot składek od I do IX
Cena = I + Ia i Ib + Ic+Id+ II +IIa + III + IIIa +IV + IVa+V+Va+ VI +VIa+ VII + VIII + IX =
(należy wpisać kwotę)
Powyższą cenę należy przenieść do punktu nr 1 Formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ).
UWAGA:
1. Podane przez Wykonawcę w formularzu wszelkie stawki i kwoty powinny się odnosić do całego 12-to miesięcznego
okresu ubezpieczenia.
2. Wartości należy podać w PLN za cały 12 – to miesięczny okres ubezpieczenia w zaokrągleniu do pełnych złotych.

________________ dn. ________________

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.27.2018 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa
8 22

