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Informacje  
zgodnie z art. 86 ust 5 

ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą” 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)  

            
dot. zamówienia publicznego pn.: Część 1 – Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej; Część 2 - 
Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS) pojazdów mechanicznych; Część 3 – Ubezpieczenie 
bezzałogowych statków powietrznych. 
 

1. Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 
a) część 1 zamówienia w wysokości 195 039,08 zł; 
b) część 2 zamówienia w wysokości 40 420,78 zł; 
c) część 3 zamówienia w wysokości 5 984,55 zł. 

2. Oferty złożone w terminie: 
KRYTERIUM 1 

 

Nr 
oferty 

Nr  
części 

zamówienia 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena  
ofertowa  

PLN 

1 1 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance 
Group ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa 185 025,43 

2 1 TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa 184 989,00 

3 1  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Gdańska 132,  
90-520 Łódź 194 930,00 

1 2 
Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze ul. K. Valdemara 63, LV-1142 
Łotwa działającą w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy  
z siedzibą w Warszawie , Al. Jerozolimskie 136 

62 880,00 

2 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ul. Gdańska 132,  
90-520 Łódź 46 494,00 

1 3 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna al. Jana Pawła II 24, 
00-133 Warszawa 5 850,00 

 
 

KRYTERIUM 2 
 

 Nr oferty 
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące 

części I zamówienia 1 do cz. 1 2 do cz. 1 3 do cz. 1 

Zwiększenie do  kwoty 90 mln  złotych limitu  w  ryzyku katastrofy budowlanej – 
10 punktów nie nie  tak 

Zniesienie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego deklarowanego do 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla szkód wynikających z upuszczenia 
sprzętu elektronicznego przenośnego – 6 punktów 

tak tak  tak 



  
 

str. 2 
 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego      
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 – 7 punktów 

nie  nie nie 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej      
Przyjęcie klauzuli 168 godzin – 5 punktów nie tak  nie 
Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat 
finansowych z 500 000,00 zł do sumy 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe – 7 punktów 

tak tak  tak 

Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie 
odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 7 punktów 

tak 
 nie nie 

Zniesienie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu czystych stratach finansowych – 
5 punktów 

tak 
 nie tak 

Zniesienie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu OC za szkody w środowisku 
naturalnym - 5 punktów 

tak 
 tak tak 

Zniesienie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu OC szatni - 5 punktów tak  tak tak 
Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia – 6 punktów tak tak  nie 
Włączenie do ochrony szkód powstałych z winy umyślnej pracowników z limitem 
odpowiedzialności 50 000 zł – 8 punktów tak  tak nie 

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym      
Zniesienie franszyzy redukcyjnej – 5 punktów nie  tak tak 
Pozostałe klauzule dodatkowe      
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 7 punktów nie  nie nie 
Zwiększenie do kwoty 20 000 000,00 zł bezskładkowego limitu w klauzuli 
automatycznego pokrycia – 8 punktów tak  tak tak 

Zniesienie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia – 
4 punkty nie tak  tak 

Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej – 5 punktów tak tak  tak 
 
 
 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne dotyczące części II 
zamówienia Nr oferty 

 1 do cz. 2 2 do cz. 2 
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  tak 

Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej – 20 punktów nie tak 
Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia auto casco przez  każdy roczny okres 
ubezpieczenia pojazdów – 20 punktów nie tak 

Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – 25 punktów   nie nie 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 15 punktów nie tak 
 
 
 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne dotyczące części III 
zamówienia Nr oferty 

 1 do cz. 3 
Zniesienie franszyzy redukcyjnej – 40 punktów       nie 
Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC użytkownika statku 
powietrznego wobec osób trzecich do 400.000,00 zł – 60 punktów nie  

 
 
 

3. Termin wykonania zamówienia:  

1) w części 1 zamówienia:  od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; 



  
 

str. 3 
 

2) w części 2 zamówienia: na okres roczny (okres indywidualny dla każdego pojazdu mechanicznego); 
3) w części 3 zamówienia: od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

4. Warunki płatności zgodnie z warunkami umownymi. 
 

Wymagane oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
 
Wykonawca (każdy, który złożył ofertę w części 1 zamówienia) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej niniejszej informacji, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.  
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który 
złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, a który jest w tej samej grupie kapitałowej, nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  

Oświadczenie (w formie pisemnej w oryginale) należy przekazać do dnia 04.12.2017 r. na adres: Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Dział Zamówień Publicznych, ul. Gagarina 5 (pok. 108 lub 112), 87-100 Toruń. 
 

(-) mgr Jarosław Lisewski  
  Kierownik Działu Zamówień 
            Publicznych 

 


