
Numer pisma: BZP. 271-0032/010/2014           Swarzędz, dnia 18 listopada 2014r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:
„Ubezpieczenie majątku odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z 

jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem 
następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej 

Gminy Swarzędz – Część I, II i III”

Na podstawie  art.  92  ustawy z   dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień   publicznych, 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędza zawiadamia o wyniku postępowania.
Komisja przetargowa dokonała analizy złożonych ofert i postanowiła: 

Po uzupełnieniu dokumentów oraz po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej złożone oferty 
uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:

A.  Części  I  zamówienia  -  Ubezpieczenie  majątku  i  odpowiedzialności  cywilnej  Gminy 
Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Na części I zamówienia złożono 3 oferty:

Oferta nr 2: Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 
Przedstawicielstwo Generalne Toruń, ul. PCK 14, 87-100 Toruń

Cena ofertowa brutto  - 80% (Kryterium nr 1): 263619,44 zł.
Ilość punktów w kryterium nr 1: 80,00 pkt.

Klauzule dodatkowe – 20% (Kryterium nr 2):

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

Akceptacja

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej wg podanej definicji z limitem odszkodowawczym 10 
000 000,- zł. na jedno i wszystkie zdarzenia  – 4 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 1 000 000,- zł. na 
jedno i wszystkie zdarzenia – 3 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób w przypadku 
szkody powstałej w wyniku pożaru lub wybuchu  - 0 punkty

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 3 punkty Tak
Przyjęcie  podanej  klauzuli  pokrycia  kosztów  naprawy  uszkodzeń  powstałych  w  mieniu 
otaczającym – 3 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji – 3 punkty Tak
Przyjęcie  podanej  klauzuli  dewastacji  mienia  z  limitem  odszkodowawczym 50 000,-  zł.  na 
jedno  i  wszystkie  zdarzenia,  z  podlimitem  10 000,-  zł.  dla  szkód  powstałych  wskutek 
pomalowania, w tym graffiti – 5 punktów

Tak

Przyjęcie  podanej  klauzuli  kradzieży  stałych  elementów  budynków  i  budowli  z  limitem 
odszkodowawczym 50 000,- zł. na jedno i wszystkie zdarzenia – 5 punktów

Tak

Przyjęcie  podanej  klauzuli  odtworzenia  lub  odnowienia  dokumentów  z  limitem 
odszkodowawczym 80 000,-zł. – 3 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy – 3 punkty Tak
Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia – 6 punktów Tak

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Przyjęcie klauzuli 168 godzin – 3 punkty Tak



Zwiększenie  obligatoryjnego  limitu  odpowiedzialności  w  ubezpieczeniu  czystych  strat 
finansowych (m.in.  w związku z  wydaniem lub  niewydaniem decyzji  administracyjnych lub 
aktów  normatywnych)  z  50  000  zł  do  500  000  zł  na  jeden  i  wszystkie  wypadki 
ubezpieczeniowe - 0 punktów

Nie

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

Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód – 0 punkty Nie
Zniesienie udziału własnego – 0 punktów Nie

Pozostałe klauzule dodatkowe
Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zysku lub klauzuli funduszu prewencyjnego– 0 punkty Nie
Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej – 0 punkty Nie
Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie – 2 punkty Tak

Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 0 punkty Nie
Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia – 0 punkty Nie
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 0 punkty Nie
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania – 3 punkty Tak
Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód – 3 punkty Tak
Przyjęcie podanej klauzuli  automatycznego pokrycia bez doliczania dodatkowej składki  przy 
wzroście sumy ubezpieczenia do 10 % - 0 punktów

Nie

Zwiększenie obligatoryjnego wspólnego limitu kradzieży zwykłej z 5 000,00 zł do 10 000,00 zł 
(w ubezpieczeniu  mienia  od kradzieży  z  włamaniem i  rabunku oraz ubezpieczeniu  sprzętu 
elektronicznego), z franszyzą redukcyjną 500,00 zł – 4 punkty

Tak

Zastąpienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk nazwanych 
ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie 
warunki  wymagane  oraz  klauzule  dodatkowe  i  postanowienia  szczególne  fakultatywne 
dotyczące tych ubezpieczeń – 0 punktów

Nie

RAZEM: 57

Ilość punktów w kryterium nr 2: 11,40 pkt

W sumie w części I oferta Wykonawcy uzyskała: 91,40 pkt.

Oferta nr 3: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 
Przedstawiciel w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin

Cena ofertowa brutto  - 80% (Kryterium nr 1): 294684,00 zł.
Ilość punktów w kryterium nr 1: 71,57 pkt.

Klauzule dodatkowe – 20% (Kryterium nr 2):

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

Akceptacja

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej wg podanej definicji z limitem odszkodowawczym 10 
000 000,- zł. na jedno i wszystkie zdarzenia  – 4 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 1 000 000,- zł. na 
jedno i wszystkie zdarzenia – 0 punkty

Nie

Przyjęcie podanej klauzuli kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób w przypadku 
szkody powstałej w wyniku pożaru lub wybuchu  - 4 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 3 punkty Tak
Przyjęcie  podanej  klauzuli  pokrycia  kosztów  naprawy  uszkodzeń  powstałych  w  mieniu 
otaczającym – 3 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji – 0 punkty Nie
Przyjęcie  podanej  klauzuli  dewastacji  mienia  z  limitem  odszkodowawczym 50 000,-  zł.  na 
jedno  i  wszystkie  zdarzenia,  z  podlimitem  10 000,-  zł.  dla  szkód  powstałych  wskutek 
pomalowania, w tym graffiti – 0 punktów

Nie



Przyjęcie  podanej  klauzuli  kradzieży  stałych  elementów  budynków  i  budowli  z  limitem 
odszkodowawczym 50 000,- zł. na jedno i wszystkie zdarzenia – 5 punktów

Tak

Przyjęcie  podanej  klauzuli  odtworzenia  lub  odnowienia  dokumentów  z  limitem 
odszkodowawczym 80 000,-zł. – 3 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy – 3 punkty Tak 
Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia – 0 punktów Nie

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Przyjęcie klauzuli 168 godzin – 0 punkty Nie
Zwiększenie  obligatoryjnego  limitu  odpowiedzialności  w  ubezpieczeniu  czystych  strat 
finansowych (m.in.  w związku z  wydaniem lub  niewydaniem decyzji  administracyjnych lub 
aktów  normatywnych)  z  50  000  zł  do  500  000  zł  na  jeden  i  wszystkie  wypadki 
ubezpieczeniowe - 0 punktów

Nie

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

Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód – 3 punkty Tak
Zniesienie udziału własnego – 5 punktów Tak

Pozostałe klauzule dodatkowe
Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zysku lub klauzuli funduszu prewencyjnego– 0 punkty Nie
Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej – 2 punkty Tak
Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie – 2 punkty Tak

Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 3 punkty Tak
Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia – 0 punkty Nie
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 0 punkty Nie
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania – 3 punkty Tak
Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód – 3 punkty Tak
Przyjęcie podanej klauzuli  automatycznego pokrycia bez doliczania dodatkowej składki  przy 
wzroście sumy ubezpieczenia do 10 % - 5 punktów

Tak

Zwiększenie obligatoryjnego wspólnego limitu kradzieży zwykłej z 5 000,00 zł do 10 000,00 zł 
(w ubezpieczeniu  mienia  od kradzieży  z  włamaniem i  rabunku oraz ubezpieczeniu  sprzętu 
elektronicznego), z franszyzą redukcyjną 500,00 zł – 4 punkty

Tak

Zastąpienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk nazwanych 
ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie 
warunki  wymagane  oraz  klauzule  dodatkowe  i  postanowienia  szczególne  fakultatywne 
dotyczące tych ubezpieczeń – 5 punktów

Tak

RAZEM: 64

Ilość punktów w kryterium nr 2: 12,80 pkt

W sumie w części I oferta Wykonawcy uzyskała: 84,37 pkt.

Oferta nr 4: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. , ul. Chmielna 85/87, 
00-805 Warszawa

Cena ofertowa brutto  - 80% (Kryterium nr 1): 316079,04 zł.
Ilość punktów w kryterium nr 1: 66,72 pkt.

Klauzule dodatkowe – 20% (Kryterium nr 2):

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

Akceptacja

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej wg podanej definicji z limitem odszkodowawczym 10 
000 000,- zł. na jedno i wszystkie zdarzenia  – 4 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 1 000 000,- zł. na 
jedno i wszystkie zdarzenia – 3 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób w przypadku 
szkody powstałej w wyniku pożaru lub wybuchu  - 4 punkty

Tak



Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 3 punkty Tak
Przyjęcie  podanej  klauzuli  pokrycia  kosztów  naprawy  uszkodzeń  powstałych  w  mieniu 
otaczającym – 3 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji – 3 punkty Tak
Przyjęcie  podanej  klauzuli  dewastacji  mienia  z  limitem  odszkodowawczym 50 000,-  zł.  na 
jedno  i  wszystkie  zdarzenia,  z  podlimitem  10 000,-  zł.  dla  szkód  powstałych  wskutek 
pomalowania, w tym graffiti – 5 punktów

Tak

Przyjęcie  podanej  klauzuli  kradzieży  stałych  elementów  budynków  i  budowli  z  limitem 
odszkodowawczym 50 000,- zł. na jedno i wszystkie zdarzenia – 5 punktów

Tak

Przyjęcie  podanej  klauzuli  odtworzenia  lub  odnowienia  dokumentów  z  limitem 
odszkodowawczym 80 000,-zł. – 3 punkty

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy – 3 punkty Tak 
Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia – 6 punktów Tak

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Przyjęcie klauzuli 168 godzin – 3 punkty Tak
Zwiększenie  obligatoryjnego  limitu  odpowiedzialności  w  ubezpieczeniu  czystych  strat 
finansowych (m.in.  w związku z  wydaniem lub  niewydaniem decyzji  administracyjnych lub 
aktów  normatywnych)  z  50  000  zł  do  500  000  zł  na  jeden  i  wszystkie  wypadki 
ubezpieczeniowe - 8 punktów

Tak

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

Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód – 3 punkty Tak
Zniesienie udziału własnego – 5 punktów Tak

Pozostałe klauzule dodatkowe
Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zysku lub klauzuli funduszu prewencyjnego– 0 punkty Nie
Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej – 2 punkty Tak
Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie – 2 punkty Tak

Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 3 punkty Tak
Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia – 3 punkty Tak
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 3 punkty Tak
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania – 3 punkty Tak
Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód – 3 punkty Tak
Przyjęcie podanej klauzuli  automatycznego pokrycia bez doliczania dodatkowej składki  przy 
wzroście sumy ubezpieczenia do 10 % - 5 punktów

Tak

Zwiększenie obligatoryjnego wspólnego limitu kradzieży zwykłej z 5 000,00 zł do 10 000,00 zł 
(w ubezpieczeniu  mienia  od kradzieży  z  włamaniem i  rabunku oraz ubezpieczeniu  sprzętu 
elektronicznego), z franszyzą redukcyjną 500,00 zł – 4 punkty

Tak

Zastąpienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk nazwanych 
ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie 
warunki  wymagane  oraz  klauzule  dodatkowe  i  postanowienia  szczególne  fakultatywne 
dotyczące tych ubezpieczeń – 0 punktów

Nie

RAZEM: 93

Ilość punktów w kryterium nr 2: 18,60 pkt

W sumie w części I oferta Wykonawcy uzyskała: 85,32 pkt.



B.  Części  II  zamówienia  -  Ubezpieczenie  pojazdów  mechanicznych  posiadanych  przez 
jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Swarzędz.

Na części II złożono 1 ofertę.

Kryterium – 100% Cena ofertowa brutto  

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferent

Cena 
ofertowa 
brutto Suma punktów

1

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132
Przedstawiciel w Koninie
ul. Żwirki i Wigury 23
62-500 Konin

162 404,00 zł 100,00 pkt

C.  Części  III  zamówienia  -  Ubezpieczenie  następstw  nieszczęśliwych  wypadków 
członków OSP Gminy Swarzędz.

Na części III złożono 2 oferty.

Kryterium – 100% Cena ofertowa brutto  

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena  ofertowa 
brutto Suma punktów

1

Concordia Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Oddział Poznań
ul. Św. Michał 43
61-119 Poznań

6 288,00 zł 100,00 pkt

2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132
Przedstawiciel w Koninie
ul. Żwirki i Wigury 23
62-500 Konin

10 924,00 zł 57,56 pkt

2. Po  uzupełnieniu  dokumentów  i  korekcie  oczywistych  omyłek  rachunkowych,  komisja 
dokonuje wyboru ofert Wykonawców dla poszczególnych części: 
-  Inter  Risk  Towarzystwo  Ubezpieczeń  S.A.  Vienna  Insurance  Group 
Przedstawicielstwo Generalne Toruń, ul.  PCK 14, 87-100 Toruń -  Ubezpieczenie 
majątku  i  odpowiedzialności  cywilnej  Gminy  Swarzędz  wraz  z  jednostkami 
organizacyjnymi i instytucjami kultury,
-  UNIQA  Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A.  z  siedzibą  w Łodzi,  ul.  Gdańska  132, 
Przedstawiciel w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23,  62-500 Konin na realizację II 
części  zamówienia  -  Ubezpieczenie  pojazdów  mechanicznych  posiadanych  przez 
jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Swarzędz.
-  Concordia  Polska  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział  Poznań,  ul. 
Św.  Michał  43,  61-119  Poznań  -  Ubezpieczenie  następstw  nieszczęśliwych 
wypadków członków OSP Gminy Swarzędz; jako ważnych – niepodlegającej odrzuceniu 
- i najkorzystniejszej z punktu widzenia kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Wybrane oferty mieszczą się w kwocie jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego). 

3. Celem podpisania umowy z Wykonawcami, których oferty w części I,II i III zostały uznane 
za  najkorzystniejsze  winni  się  zgłosić  się  w  dniu  24  listopada  2014  roku  do  siedziby 
Zamawiającego, pok. 307.

                                                          ...............................................
                                                                      (podpis Kierownika zamawiającego)


