Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ: Dane do oceny ryzyka.
1. Przedmiotem ubezpieczenia są systemy odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy
Sędziszów, zrealizowane z projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 Oś 3 „Efektywna i zielona energia” Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych”
Zamawiający deklaruje do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne dzięki którym gospodarstwa
domowe objęte projektem oprócz podstawowego źródła ciepła będą posiadały także własne
niekonwencjonalne źródło wytwarzające energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstwa domowego.
2. Instalacje są zamontowane i działają.
3. Wszystkie instalacje są fabrycznie nowe.
4. Producent paneli:
a) Jiangsu Runda PV Co. moc 250W, inwerter Afore
5. Moc w jednej lokalizacji (min, max) od 3 kWp do 4kWp,
Wartość jednej lokalizacji na dachu, gruncie, budynku gospodarczym (min, max) kwota netto od
12 278,50 zł do 14 537,00 zł,
6. Instalacje mają ochronę przeciwprzepięciową, oraz uziemienie
7. Instalacja jest monitorowana przez system zdalny
8. Instalacje są serwisowane w ramach umowy serwisowej, a gwarancja została udzielona na okres
7 lat
9. Wykaz podmiotów objętych zamówieniem:
Gmina Sędziszów (Regon: 291009857, NIP: 656-21-64-804) realizująca wraz z jednostkami
organizacyjnymi i instytucjami kultury zadania własne i zlecone, określone w obowiązujących
przepisach prawa oraz wynikające z zawartych porozumień, a także:
1. Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
Regon: 000545260
NIP: 656-17-89-413
PKD: 84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Opis prowadzonej działalności: administracja samorządowa.
10. Informacja o brokerze ubezpieczeniowym.
W przygotowaniu programu ubezpieczeniowego (szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia),
doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia
umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń zamawiającego uczestniczy
i pośredniczy broker ubezpieczeniowy, Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wykonawca
wynagradza prowizyjnie Inter-Broker sp. z o.o. według stawek zwyczajowo przyjętych dla firm
brokerskich przez cały okres obowiązywania umowy na wykonanie zamówienia wynikający z SIWZ.
11. Klauzula praw autorskich.
Inter-Broker sp. z o.o. informuje, że program ubezpieczeniowy zawarty w niniejszym dokumencie
stanowi utwór w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). Autorskie prawa majątkowe do niniejszego
dokumentu przysługują spółce Inter-Broker, która ma prawo dysponowania nimi na wszelkich
polach eksploatacji. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja bądź modyfikacja materiałów objętych
niniejszym dokumentem, w wersji elektronicznej, w postaci drukowanych materiałów, bądź
w jakiejkolwiek innej formie, a także użycie przedmiotowego dokumentu w całości lub jakiejkolwiek
jego części bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Inter-Broker sp. z o.o. jest surowo zabronione.
Powyższe nie dotyczy pracy z niniejszym dokumentem związanej z przygotowaniem oferty.

