
Czerwionka-Leszczyny, 30.11.2017 r.  

 
OG.271.2.2017 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Kompleksowe 
ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia 
komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018/2019”. 

 
     Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) przekazuje się 
następujące informacje dotyczące ww. postępowania: 
 
1) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia wynosi 480 000,00 zł w tym:  
 

Część Nr I - Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - 

300 000,00 zł,  

Cześć Nr II - Ubezpieczenia komunikacyjne – 150 000,00 zł, 

Część Nr III – Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych –                        

30 000,00 zł. 

2) nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
oraz informacje, o których mowa w art. 86 ust 5 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych:  

 

Część Nr I - Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto Termin wykonania 
zamówienia 

Okres    
gwarancji 

Warunki 
płatności 

3 

 

 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń                  
i Reasekuracji WARTA S.A. 

Ul. Chmielna 85/87 
00-805 Warszawa 

Centrum Obsługi Klientów 
Korporacyjnych                   

z siedzibą w Katowicach 
Adres koresp. 
ul. Zabrska 10 

40-083 Katowice 

609 665,00 zł zgodnie z SIWZ nie dotyczy zgodnie         

z SIWZ 

4 InterRisk Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. 

Vienna Isurance Group 
ul. Noakowskiego 22 

00-668 Warszawa 
II Oddział Katowice 
Ul. Mickiewicza 29 
40-085 Katowice 

 

430 280,00 zł zgodnie z SIWZ nie dotyczy zgodnie 

z SIWZ 

 



Cześć Nr II - Ubezpieczenia komunikacyjne: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto Termin 
wykonania 
zamówienia 

Okres    
gwarancji 

Warunki 
płatności 

1 

 

 

 

Concordia Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych 

ul. S Małachowskiego 
10 

61-129 Poznań 
Oddział w Katowicach 

ul. Mickiewicza 29 
40-923 Katowice 

136 450,00 zł zgodnie z SIWZ nie dotyczy zgodnie       

z SIWZ 

2 UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. z 

siedzibą w Łodzi                    
ul. Gdańska 132 

Przedstawicielstwo 
Generalne                               

w Katowicach                         
ul. Roździeńskiego 188 

B 40-203 Katowice 

123 446,00 zł zgodnie z SIWZ nie dotyczy zgodnie       

z SIWZ 

5 Compensa 
Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A. 
VIENNA INSURANCE 

GROUP 
Al. Jerozolimskie 162 

02-342 Warszawa 
Oddział w Katowicach 

ul. Floriana 15 
40-286 Katowice 

108 705,00 zł zgodnie z SIWZ nie dotyczy zgodnie       

z SIWZ 

 

Część Nr III – Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto Termin 
wykonania 
zamówienia 

Okres    
gwarancji 

Warunki 
płatności 

1 
 

Concordia Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych 

ul. S Małachowskiego 
10 

61-129 Poznań 
Oddział w Katowicach 

ul. Mickiewicza 29 
40-923 Katowice 

24 994,00 zł zgodnie             

z SIWZ 

nie dotyczy zgodnie        

z SIWZ 

2 UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A.                       
z siedzibą w Łodzi                    
ul. Gdańska 132 

Przedstawicielstwo 
Generalne                                 

w Katowicach                             
ul. Roździeńskiego 188 

B 40-203 Katowice 

18 264,00 zł zgodnie  

z SIWZ 

nie dotyczy zgodnie        

z SIWZ 



5 Compensa 
Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A. 
VIENNA INSURANCE 

GROUP 
Al. Jerozolimskie 162 

02-342 Warszawa 
Oddział w Katowicach 

ul. Floriana 15 
40-286 Katowice 

24 150,00 zł zgodnie  

z SIWZ 

nie dotyczy zgodnie       

z SIWZ 

 

 

3) informacje dodatkowe: postanowienia dodatkowe fakultatywne  

 

Część Nr I - Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną  

 

Nazwa i treść postanowień dodatkowych (fakultatywnych) Akceptacja postanowień 

dodatkowych 

TAK/NIE 

 

Oferta nr 3 

 

 

Oferta nr 4 

 

Za rozszerzenie ochrony poprzez zwiększenie limitu dla ryzyka katastrofa 

budowlana o którym mowa w Załączniku nr 1 - szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia do części nr I pkt. 1 z kwoty limitu 

odpowiedzialności (na jedno i wszystkie zdarzenia) – 3.000.000,00 PLN, 

na kwotę limitu odpowiedzialności (na jedno i wszystkie zdarzenia) - 

5.000.000,00 PLN  

TAK TAK  

 

Za włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego do części I zamówienia. 

Przez fundusz prewencyjny rozumie się 10% wartości płaconych składek 

za ubezpieczenia z części I. Cel prewencyjny określa Zamawiający,                      

a akceptuje ubezpieczyciel, w terminie do 60 dni od złożenia wniosku 

przez Zamawiającego. Zamawiający rozlicza fundusz prewencyjny                       

z Wykonawcą na podstawie faktur – przed zakończeniem umowy 

ubezpieczenia w ramach części I.  

NIE 

 

 

 

 

 

NIE  

Za włączenie Klauzula przeoczenia zgłoszenia mienia do ubezpieczenia 

do Części I zamówienia: Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty 

odszkodowania w przypadku nie zgłoszenia mienia w trakcie trwania 

umowy ubezpieczenia. Składka oraz limit odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela za mienie nie zgłoszone będzie naliczona zgodnie 

klauzulą automatycznego pokrycia. Należna składka z tego tytułu może 

być potrącona z odszkodowania. 

 

NIE  TAK  



Za włączeniem klauzuli wyrównania sum ubezpieczenia  

i limitów odpowiedzialności do części I zamówienia: Ubezpieczyciel 

automatycznie wyrówna sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności 

w klauzulach w przypadkach po wypłacie odszkodowań i wyczerpaniu 

sumy lub limitu. Naliczenie składki za przywrócenie sumy ubezpieczenia 

lub limitu będzie zgodnie z klauzulą niezmienności stawek. Wyrównanie 

automatyczne sum ubezpieczenia lub limitów może wystąpić tyko 

dwukrotnie. 

NIE  NIE  

Za włączeniem Klauzuli automatycznego przywrócenia sumy 

ubezpieczenia po szkodzie do części I zamówienia  

Ubezpieczyciel automatycznie wyrówna sumę ubezpieczenia danego 

ubezpieczonego mienia w systemie na sumy stałe. Ubezpieczone mienie 

nie ulega zmniejszeniu – konsumpcji, po wypłacie odszkodowania. 

Niniejsza klauzula ma zastosowanie do mienia od wszystkich ryzyk w tym 

sprzętu elektronicznego. 

Natomiast niniejsza klauzula nie będzie miała zastosowania w przypadku 

mienia przeznaczonego do likwidacji po szkodzie. 

Naliczenie składki za wyrównanie sumy ubezpieczenia będzie zgodnie z 

klauzulą niezmienności stawek. 

TAK TAK 

 

Za rozszerzenie ochrony poprzez zwiększenie limitu w ubezpieczeniu 

Odpowiedzialności Cywilnej w szkodach z tytułu zarządzania drogami 

publicznymi, o którym mowa w Załączniku nr 1 – szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia do części nr I pkt. 7 z kwoty podlimitu: 500.000 

PLN na kwotę podlimitu:  1.000.000 PLN.  

TAK NIE  

 

Za rozszerzenie ochrony poprzez zwiększenie limitu  

w ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej w szkodach  

z tytułu czystych strat finansowych w Załączniku nr 1 - szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia do części nr I pkt. 7  

z kwoty podlimitu:  300.000 PLN na kwotę podlimitu:  500.000 PLN.  

TAK TAK 

 

Za rozszerzenie ochrony poprzez zniesienie franszyzy  

w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. 

TAK TAK  

 

Za wyznaczenie dla Zamawiającego dedykowanego likwidatora szkód 

majątkowych i OC w ramach wszystkich ubezpieczeń opisanych w części I 

przedmiotu zamówienia.  

TAK TAK  

 

 

 



Cześć Nr II - Ubezpieczenia komunikacyjne  

 

Nazwa i treść postanowień dodatkowych 

(fakultatywnych) 

 

 

Akceptacja postanowień dodatkowych: TAK/NIE 

 

Oferta nr 1 

 

Oferta nr 2 

 

Oferta nr 5 

 

Za rozszerzenie ochrony poprzez zwiększenie sumy 

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

kierowcy i pasażerów, o którym mowa w Załączniku nr 2 - 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II, 

pkt. 3 z sumy ubezpieczenia – 20.000,00 PLN na jedną 

osobę na sumę ubezpieczenia – 30.000,00 PLN na jedną 

osobę. 

NIE TAK  TAK  

 

Za rozszerzenie ochrony poprzez wprowadzenie stałej 

sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu auto casco,  

TAK NIE  TAK  

 

Za rozszerzenie ochrony poprzez włączenie do 

ubezpieczenia auto casco dodatkowego zakresu 

ubezpieczenia kosztów wymiany zamków w pojeździe po 

kradzieży kluczyków lub zagubieniu kluczyków.  

TAK NIE  TAK  

 

Za włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego do części II 

zamówienia. Przez fundusz prewencyjny rozumie się 10% 

wartości płaconych składek za ubezpieczenia z części I. 

Cel prewencyjny określa Zamawiający, a akceptuje 

ubezpieczyciel, w terminie do 60 dni od złożenia wniosku 

przez Zamawiającego. Zamawiający rozlicza fundusz 

prewencyjny z Wykonawcą na podstawie faktur – przed 

zakończeniem umowy ubezpieczenia w ramach części I. 

NIE NIE  NIE  

 

Za rozszerzenie ochrony poprzez włączenie do zakresu 

ubezpieczenia auto casco odpowiedzialności za szkody 

wynikające z tytułu zawału serca i udaru mózgu kierowcy 

ubezpieczonego pojazdu.  

TAK TAK  TAK  

 

Za wyznaczenie dla Zamawiającego dedykowanego 

likwidatora szkód komunikacyjnych ramach ubezpieczeń 

opisanych w części II przedmiotu zamówienia. 

NIE TAK  TAK  

 



Część Nr III – Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych  

 

Nazwa i treść postanowień dodatkowych 

(fakultatywnych) 

 

 

Akceptacja postanowień dodatkowych: 

TAK/NIE 

 

Oferta nr 1 

 

Oferta nr 2 

 

Oferta nr 5 

 

Za rozszerzenie ochrony poprzez zwiększenie wysokości jednorazowego 

świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu w ubezpieczeniu członków 

ochotniczych straży pożarnych, o której mowa w Załączniku nr 3 – 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części III, pkt. 2 z kwoty 

20 000,00 PLN jednorazowego świadczenia za trwały uszczerbek na 

zdrowiu na kwotę 30 000,00 PLN jednorazowego świadczenia za trwały 

uszczerbek na zdrowiu 

NIE  NIE TAK 

Za rozszerzenie ochrony poprzez zwiększenie wysokości jednorazowego 

świadczenia za śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo 

zdarzenia objętego umową w ubezpieczeniu członków ochotniczych 

straży pożarnych, o której mowa w Załączniku nr 3 – szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia do części III, pkt. 2 z kwoty 20 000,00 PLN 

jednorazowego świadczenia za śmierć w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku albo zdarzenia objętego umową na kwotę 30 000,00 PLN 

jednorazowego świadczenia za śmierć w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku albo zdarzenia objętego umową 

NIE NIE  TAK 

 

Za rozszerzenie ochrony poprzez zwiększenie wysokości świadczeń za 

zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych w ubezpieczeniu członków ochotniczych straży pożarnych, 

o której mowa w Załączniku nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia do części III, pkt. 2 z kwoty 3 000,00 PLN za zwrot kosztów 

nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na kwotę 

4 000,00 PLN - za zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i 

środków pomocniczych 

TAK TAK  TAK 

Za rozszerzenie ochrony poprzez zwiększenie wysokości jednorazowego 

świadczenia za pobyt w szpitalu w ubezpieczeniu członków ochotniczych 

straży pożarnych, o której mowa w Załączniku nr 3 – szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia do części III, pkt. 2 z kwoty 1.000,00 PLN 

jednorazowego świadczenia za pobyt w szpitalu na kwotę 1 500,00 PLN 

jednorazowego świadczenia za pobyt w szpitalu 

TAK TAK  TAK 

Za rozszerzenie ochrony poprzez zwiększenie wysokości diety szpitalnej 

w ubezpieczeniu członków ochotniczych straży pożarnych, o której mowa 

w Załączniku nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części 

III, pkt. 2 z kwoty 80,00 PLN za jeden dzień na kwotę 100,00 PLN /dzień.  

NIE TAK  TAK 

Za rozszerzenie ochrony poprzez zwiększenie wysokości jednorazowego 

świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu w ubezpieczeniu 

młodzieżowych drużyn pożarniczych o której mowa w Załączniku nr 3 – 

NIE  NIE  TAK 



szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części III, pkt. 3 z kwoty 

20 000,00 PLN jednorazowego świadczenia za trwały uszczerbek na 

zdrowiu na kwotę 30 000,00 PLN jednorazowego świadczenia za trwały 

uszczerbek na zdrowiu. 

Za rozszerzenie ochrony poprzez zwiększenie wysokości jednorazowego 

świadczenia za śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo 

zdarzenia objętego umową w ubezpieczeniu młodzieżowych drużyn 

pożarniczych, o której mowa w Załączniku nr 3 – szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia do części III, pkt. 3 z kwoty 20 000,00 PLN 

jednorazowego świadczenia za śmierć w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku albo zdarzenia objętego umową na kwotę 30 000,00 PLN 

jednorazowego świadczenia za śmierć w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku albo zdarzenia objętego umową. 

NIE  NIE  TAK 

Za rozszerzenie ochrony poprzez zwiększenie wysokości świadczenia za 

zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych w ubezpieczeniu młodzieżowych drużyn, pożarniczych o 

której mowa w Załączniku nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia do części III, pkt. 3 z kwoty 3 000,00 PLN za zwrot kosztów 

nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na kwotę 

4 000,00 PLN za zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i 

środków pomocniczych 

TAK TAK  TAK 

Za rozszerzenie ochrony poprzez zwiększenie wysokości jednorazowego 

świadczenia za pobyt w szpitalu w ubezpieczeniu młodzieżowych drużyn 

pożarniczych, o której mowa w Załączniku nr 3 – szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia do części III, pkt. 3 z kwoty 1.000,00 PLN 

jednorazowego świadczenia za pobyt w szpitalu na kwotę 1 500,00 PLN 

jednorazowego świadczenia za pobyt w szpitalu 

TAK TAK  TAK 

Za rozszerzenie ochrony poprzez zwiększenie wysokości diety szpitalnej 

w ubezpieczeniu członków ochotniczych straży pożarnych, o której mowa 

w Załączniku nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części 

III, pkt. 3 z kwoty 80,00 PLN za jeden dzień na kwotę 100,00 PLN za 

jeden dzień 

NIE TAK  TAK 

Za wyznaczenie dla Zamawiającego dedykowanego likwidatora szkód 

osobowych wynikających z ubezpieczeń opisanych w części III 

przedmiotu zamówienia. 

NIE TAK  TAK 

 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w niniejszym 

postępowaniu, bez odrębnego wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie        

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

według wzoru Załącznik nr 7 do SIWZ.  



Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                                

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

W przypadku złożenia oferty na kilka części zamówienia – wykonawca jest 

zobowiązany do złożenia oświadczenia oddzielnie do każdej części według wzoru 

Załącznik nr 7 do SIWZ.  

 


