
Byczyna, dnia 3 października 2018 r. 
GP.271.16.5.2018.Asz  
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Ubezpieczenie 
majątku i innych interesów Gminy Byczyna wraz z jednostkami organizacyjnymi 
i instytucjami kultury” 
 

         Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedkładam 

następujące informacje. 

Dnia 03.10.2018 r. o godzinie 9:15 nastąpiło otwarcie ofert w przedmiotowym 

postępowaniu. Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę:  

Cz. I – 96.000,00 zł. 

Cz. II – 100.000,00 zł. 

Cz. III – 26.000,00 zł. 

Kryteria oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

1 Cena oferty brutto 60% 

2 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 40% 

Oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Nr 
oferty 

Firma oraz adres Wykonawcy Kryterium 1 (w zł.) 

Cz. I Cz. II Cz. III 
1. CONCORDIA POLSKA TUW 

51-319 Wrocław, ul. Sycowska 46 
 
- 

 
67.528,78 

 
17.682,00 

2. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 

 
137.654,00 

 
- 

 
27.612,00 

3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW 
Biuro Regionalne w Opolu,  
45-066 Opole, ul. Reymonta 14 

 
- 

 
83.288,00 

 
23.720,00 

4.  COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA 
Vienna Insurance Group Oddział Opole 
45-215 Opole, ul. Luboszycka 36 

 
- 

 
 

 
14.830,00 

 

Cz. I 

 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, 
dotyczące części I zamówienia 

Akceptacja 
Oferta nr 2 

Ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk 
Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu– 4 punkty Nie 
Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 4 punkty Tak 
Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia – 4 punktów Nie 
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy – 5 punkty Tak 
Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń w mieniu 
otaczającym – 4 punkty  

Tak 

Zniesienie franszyzy integralnej – 4 punkty Tak 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
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Przyjęcie klauzuli 168 godzin – 3 punkty Nie 
Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych 
strat finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji 
administracyjnych lub aktów normatywnych) ze 100 000,00 zł do 500 000,00 zł  
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 3 punktów 

 
Tak 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody osobowe, do których naprawienia 
ubezpieczony zobowiązany będzie w oparciu o zasadę słuszności – 5 punkty 

Tak 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie, z 
podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 5 
punktów 

 
Nie 

 
Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po 
wypłacie odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 5 punktów 

Nie 
 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone w 
związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem 
obowiązujących przepisów o ochronie tych danych, z podlimitem 500 000,00 zł 
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 4 punkty 

 
Nie 

 

Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych – 4 punkty Tak 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego systemem ryzyk nienazwanych 

Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody spowodowane atakiem hakerskim lub w 
wyniku innych cyberprzestępstw – do limitu w wysokości 500 000,00 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia – 5 punkty 

 
Nie 

Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód – 4 punktów Tak 
Zniesienie franszyzy integralnej – 4 punkty Tak 

Pozostałe klauzule dodatkowe 
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu preferencyjnego– 5 punktów Nie 
Zwiększenie limitu w ryzyku katastrofy budowlanej do kwoty 7 000 000 zł – 
5 punktów 

Tak 

Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 4 punkty Tak 
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 4 punkty Nie 
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania – 3 punkty Tak 
Zwiększenie odpowiedzialności ubezpieczyciela do wysokości sum ubezpieczenia 
za szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, 
okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w 
połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory 
dachowe lub inne elementy budynku – 3 punkty 

 
 

Nie 

Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy 
ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka – 5 
punktów 

 
Nie 

Zwiększenie do kwoty 10 000 000,00 zł bezskładkowego limitu w klauzuli 
automatycznego pokrycia (limit wspólny w ubezpieczeniu mienia i sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk) – 4 punktów 

 
Tak 

 

Cz. II.  

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, 
dotyczące części II zamówienia 

Akceptacja 

Oferta 1 Oferta 3 
Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim 
zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej 
na dzień ustalania odszkodowania – 20 punktów 

 
Nie 

 
Nie 

Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej – 20 punktów Nie Nie 
Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia Auto Casco powstałe 
podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu 
alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o 
przeciwdziałaniu narkomanii – 20 punktów 

 
 

Nie 

 
 

Tak 

Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia -15 punktów 

Tak Nie 

Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – 
15 punktów 

Nie Tak 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu preferencyjnego w wysokości 5% 
płaconej składki – 10 punktów 

Nie Nie 

 

 

 

 

 



Cz. III 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne 
fakultatywne, dotyczące części III zamówienia 

Akceptacja 

Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Oferta 4 
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 10 
punktów Nie Nie Nie Nie 

Objęcie bezskładkowym ubezpieczeniem 5 nowych członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej w okresie ubezpieczenia – 20 
punktów 

Tak Tak Nie Tak 

Przy doznaniu przez ubezpieczonego trwałego uszczerbku na 
zdrowiu przekraczającego 25%, wypłata odszkodowania w 
procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym dwukrotności 
doznanego uszczerbku na zdrowiu – tzw. progresywne 
ustalanie odszkodowania – 25 punktów 

Nie 
 

Nie Nie Nie 

Zwiększenie świadczenia dodatkowego z tytułu pobytu 
ubezpieczonego w szpitalu, będącego następstwem 
nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji (za akcję uważa się 
również zabezpieczenie wyścigów kolarskich, biegów 
ulicznych, zawodów sportowych, uroczystości państwowych, 
samorządowych, publicznych i kościelnych), ćwiczeń, 
zawodów, udziału w pokazach ratownictwa technicznego oraz 
ratownictwa medycznego, szkolenia, udziału w zlotach 
samochodów pożarniczych, udziału w zawodach pożarniczych i 
spotkaniach w jednostkach partnerskich  organizowanych na 
terenie Europy, realizacji zadań statutowych lub innych na 
pisemne lub ustne polecenie, pobytu na terenie remizy oraz w 
drodze do wymienionych miejsc i w drodze powrotnej z tych 
miejsc do kwoty 20,00 zł za każdy dzień pobytu licząc od 3 
dnia pobytu przez okres 90 dni w trakcie rocznego okresu 
ubezpieczenia– 20 punktów 

Nie Tak Nie Nie 

Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku braku 
trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 3% sumy 
ubezpieczenia– 25 punktów 

Nie Nie Nie Nie 

 

Termin wykonania zamówienia: od 1.01.2019 do 31.12.2020 r. 

Warunki płatności: zgodnie z zapisami SIWZ. 

Równocześnie przypominam o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 

ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

      
Z poważaniem 

   

           Burmistrz Byczyny 

 

/-/ Robert Świerczek 


