Znak sprawy: 748/B/04/2019AK
Biała Podlaska 09-05-2019 r.

Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o
w Międzyrzecu Podlaskim
Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuję że,
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 277 500, 00 zł
2. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferty złożyli
następujący Wykonawcy:
1) Oferta nr 1 złożona przez: UNIQA TU S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132
Przedstawicielstwo Generalne Biała Podlaska, Al. 1000-lecia 28a/15, 21-500 Biała
Podlaska.
2) Oferta nr 2 złożona przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Region Wschodni
ul. Nowa 34, 21-500 Biała Podlaska.
3) Oferta nr 3 złożona przez: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro
Regionalne w Lublinie, Oddział w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 26,
21-560 Międzyrzec Podlaski.
3. Wymienieni Wykonawcy złożyli następujące oferty:
1)
UNIQA TU S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 Przedstawicielstwo Generalne
Biała Podlaska, Al. 1000-lecia 28a/15, 21-500 Biała Podlaska, z ceną na:
część II zamówienia: 275 799,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt pięć
tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100);
2)
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Region Wschodni ul. Nowa 34, 21-500 Biała
Podlaska z ceną na:
część II zamówienia: 164 736,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt cztery tysiące
siedemset trzydzieści sześć 00/100);
3)
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Lublinie,
Oddział w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 26, 21-560 Międzyrzec Podlaski, z
ceną na :
część I zamówienia: 88 812,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt osiem tysięcy
osiemset dwanaście 00/100);
Termin wykonania zamówienia - zgodnie z SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – zgodnie z SIWZ

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – „Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o w Międzyrzecu Podlaskim oraz
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości”
OFERTA

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
fakultatywne
Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej z obligatoryjnym
podlimitem do wysokości sum ubezpieczenia przedmiotu
ubezpieczenia – 6 punktów
Przyjęcie
podanej
klauzuli
przezornej
sumy
ubezpieczenia – 5 punktów
Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu
– 4 punkty
Przyjęcie
podanej
klauzuli
wyrównania
sumy
ubezpieczenia – 4 punkty
Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy
uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym – 4 punkty
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy
– 5 punktów
Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia strat dodatkowych
– 5 punktów
Zniesienie franszyzy integralnej – 3 punktów
Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w
ubezpieczeniu czystych strat finansowych (m.in. w
związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji
administracyjnych lub aktów normatywnych) z
200 000,00 zł do sumy 500 000,00 zł na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 7 punktów
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody
wyrządzone umyślnie, z podlimitem 100 000,00 zł na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
– 6 punktów
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody
wyrządzone
w
związku
z
gromadzeniem
i
przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem
obowiązujących przepisów o ochronie tych danych z
podlimitem 150 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe – 5 punktów

TUW „TUW”

Akceptacja

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE

NIE

NIE

NIE

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

NIE

Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania
sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, według
stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 6 punktów

TAK

Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin – 3 punkty

NIE

Zniesienie franszyzy integralnej – 3 punkty

NIE

Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody spowodowane
atakiem
hakerskim
lub
w
wyniku
innych
cyberprzestępstw – do limitu w wysokości 100 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie
ubezpieczenia – 6 punktów
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego
– 5 punktów
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności –
3 punkty
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
– 3 punkty
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części
odszkodowania – 3 punkty
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia
konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia
systemem pierwszego ryzyka – 4 punkty
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia bez
naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy
ubezpieczenia do 10% - 5 punktów

NIE

NIE
NIE
TAK
TAK
TAK

TAK

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych Sp. z o.o w Międzyrzecu Podlaskim:”

UNIQA TU
S.A.

PZU S.A.

TUW „TUW”

Akceptacja

Akceptacja

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 – 20 punktów

NIE

NIE

Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej –
20 punktów

NIE

NIE

OFERTA

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia
szczególne fakultatywne

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

NIE

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

NIE

TAK

Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu
niezabezpieczonego – 15 punktów

NIE

NIE

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

NIE

NIE

UWAGA
Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt. 7. 3. SIWZ w terminie trzech dni od
publikacji niniejszej informacji Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.

W imieniu Pełnomocnika Zamawiającego
Anna Korszeń
Dyrektor
Inter-Broker Sp. z o.o.
Oddział w Białej Podlaskiej

