
RZP.271-40/2016                         Swarzędz, dnia  29.12.2016r.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności 
cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami 
kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków 
Ochotniczych Straży Pożarnej Gminy Swarzędz

W dniu 29.12.2016 roku o godz. 10:30 w pok. 410 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
miało miejsce otwarcie ofert.

W przedmiotowym postępowaniu:

na część  I - Ubezpieczenie majątku i  odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami 

organizacyjnymi i instytucjami kultury  wpłynęły 2 oferty, 

na część  II - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Swarzędz wpłynęła 1 ofert, 

na część  III - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych Gminy Swarzędz wpłynęły 3 oferty,  

na część  IV - Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wpłynęło 0 ofert 

oraz 1 oferta po upływie terminu na składanie ofert.

Zaoferowane ceny oraz klauzule dodatkowe wg załączników.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 600.000,00 zł.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Poz. 2164) oraz ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. 

o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1020) 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 z złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



Załącznik nr 1  do protokołu otwarcia

Część III zamówienia - „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz”

Firma:Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Poznań, ul. Małachowskiego 10, 

61-129 Poznań – Oferta na 1

oferuje wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, za cenę łączną:13832,00zł

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA
 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
Składka za cały okres za-

mówienia
(24 miesiące)

2 jednostki OSP (w ty MDP) (116 
osób)

50 000,- zł / 1 os. 8 000,00 zł

81 członków OSP
Jednorazowe odszkodowanie za szkody oso-

bowe, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2
ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

5 832,00 zł

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

Akceptacja

W zakresie I przy doznaniu przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu 
przekraczającego 25%, wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia 
odpowiadającym dwukrotności doznanego uszczerbku na zdrowiu (progresywne 
ustalanie odszkodowania)

NIE

Rozszerzenie zakresu I ubezpieczenia o zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy w
wysokości 50 zł

NIE

Rozszerzenie zakresu I ubezpieczenia o dietę szpitalną w wysokości 50 zł NIE
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego NIE



Załącznik nr 2 do protokołu otwarcia

Część I zamówienia - „Ubezpieczenie majątku i  odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz 

wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

Firma:InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22, 00-668 

Warszawa – Oferta nr 2

oferuje wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, za cenę łączną: 374306,96 zł

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

Akceptacja

Ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk
Podwyższenie limitu odszkodowawczego na ryzyko katastrofy budowlanej wg podanej definicji z
2 000 000,- zł do 10 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia

TAK

Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 1 000 000,- zł TAK
Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia TAK
Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia TAK
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy TAK
Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń w mieniu otaczającym TAK

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin NIE
Zwiększenie  obligatoryjnego  limitu  odpowiedzialności  w  ubezpieczeniu  czystych  strat
finansowych  (m.in.  w związku z  wydaniem lub  niewydaniem decyzji  administracyjnych  lub
aktów normatywnych) ze 200 000,00 zł do sumy 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe

TAK

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

NIE

Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych TAK
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego systemem ryzyk nienazwanych

Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód TAK
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

TAK

Zniesienie udziału własnego TAK
Pozostałe klauzule dodatkowe

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego w wysokości 5% płaconej składki NIE
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności NIE
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka NIE
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania (nie dotyczy ubezpieczeń
obowiązkowych i OC – dotyczy ubezpieczeń mienia)

TAK

Przyjęcie  podanej  klauzuli  automatycznego  pokrycia  bez  naliczania  dodatkowej  składki  przy
wzroście  łącznej  sumy  ubezpieczenia  do  10%  we  wszystkich  jednostkach  organizacyjnych
(ubezpieczenie od wszystkich ryzyk i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego)

TAK

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

TAK



Załącznik nr 3 do protokołu otwarcia

Część III zamówienia - „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz”

Firma:InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22, 00-668 

Warszawa – Oferta nr 2

oferuje wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, za cenę łączną: 5560,00 zł

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA
 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
Składka za cały okres za-

mówienia
(24 miesiące)

2 jednostki OSP (w ty MDP) (116 
osób)

50 000,- zł / 1 os. 700,00 zł

81 członków OSP
Jednorazowe odszkodowanie za szkody oso-

bowe, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2
ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

4 860,00 zł

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

Akceptacja

W zakresie I przy doznaniu przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu 
przekraczającego 25%, wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia 
odpowiadającym dwukrotności doznanego uszczerbku na zdrowiu (progresywne 
ustalanie odszkodowania)

NIE

Rozszerzenie zakresu I ubezpieczenia o zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy w
wysokości 50 zł

NIE

Rozszerzenie zakresu I ubezpieczenia o dietę szpitalną w wysokości 50 zł NIE
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego NIE



Załącznik nr 4 do protokołu otwarcia

Część II zamówienia - „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Swarzędz”

Firma: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Z siedziba w Łodzi, ul. Gdańska 132 Przedstawicielstwo 

Centralne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin – Oferta nr 3

oferuje wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, za cenę łączną: 234606,00 zł

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części II zamówienia Akceptacja
Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego 
naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania

NIE

Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej 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

NIE

Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia NIE
Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego NIE
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego w wysokości 5% płaconej składki NIE



Załącznik nr 5 do protokołu otwarcia

Część III zamówienia - „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz”

Firma: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Z siedziba w Łodzi, ul. Gdańska 132 Przedstawicielstwo 

Centralne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin – Oferta nr 3

oferuje wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, za cenę łączną: 10002,00 zł

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA
 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
Składka za cały okres za-

mówienia
(24 miesiące)

2 jednostki OSP (w ty MDP) (116 
osób)

50 000,- zł / 1 os. 5 336,00 zł

81 członków OSP
Jednorazowe odszkodowanie za szkody oso-

bowe, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2
ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

4 666,00 zł

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

Akceptacja

W zakresie I przy doznaniu przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu 
przekraczającego 25%, wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia 
odpowiadającym dwukrotności doznanego uszczerbku na zdrowiu (progresywne 
ustalanie odszkodowania)

NIE

Rozszerzenie zakresu I ubezpieczenia o zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy w
wysokości 50 zł

TAK

Rozszerzenie zakresu I ubezpieczenia o dietę szpitalną w wysokości 50 zł TAK
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego NIE



Załącznik nr 6 do protokołu otwarcia

Część I zamówienia - „Ubezpieczenie majątku i  odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz 

wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

Firma:Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych z 

siedziba we Wrocławiu, ul. Wichrowa 1A, 60-449 Poznań – Oferta nr 4

oferuje wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, za cenę łączną: 350510,34 zł

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

Akceptacja

Ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk
Podwyższenie limitu odszkodowawczego na ryzyko katastrofy budowlanej wg podanej definicji z
2 000 000,- zł do 10 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia

TAK

Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 1 000 000,- zł TAK
Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia TAK
Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia TAK
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy TAK
Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń w mieniu otaczającym TAK

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin TAK
Zwiększenie  obligatoryjnego  limitu  odpowiedzialności  w  ubezpieczeniu  czystych  strat
finansowych  (m.in.  w związku z  wydaniem lub  niewydaniem decyzji  administracyjnych  lub
aktów normatywnych) ze 200 000,00 zł do sumy 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe

NIE

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

TAK

Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych TAK
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego systemem ryzyk nienazwanych

Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód TAK
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

NIE

Zniesienie udziału własnego TAK
Pozostałe klauzule dodatkowe

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego w wysokości 5% płaconej składki NIE
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności TAK
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka NIE
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania (nie dotyczy ubezpieczeń
obowiązkowych i OC – dotyczy ubezpieczeń mienia)

TAK

Przyjęcie  podanej  klauzuli  automatycznego  pokrycia  bez  naliczania  dodatkowej  składki  przy
wzroście  łącznej  sumy  ubezpieczenia  do  10%  we  wszystkich  jednostkach  organizacyjnych
(ubezpieczenie od wszystkich ryzyk i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego)

TAK

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

NIE

DLA Część IV zamówienia -  Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy 

Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, nie złożono żadnej 

oferty.
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