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MZGOKZP.|2)\) Janczyce, dn.03.02.2020 r.

INFORMACJAZ SESJI OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie pľzepisów aľt. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2019 r. poz' 1843 z pőźn. zm.) Prawo zamőwien publicznych, Zamawiający
infoľmuje, iŻ w dniu 3l.0l.2020 r. o godzinie 11:00 w Międzygminnym Zakładzie
Gospodaľki odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Janczycach, Janczyce 50, 27-552 Baókowice, nastąpiło otwarcie ofeľt w postępowaniu pn.

,,Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Międzygminnego Zakładu Gospodarki odpadami
Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janczycach".

Zamawiający na to zadanię zamietzaptzeznaczyć kwoty w wysokości:

ZADANIE I Ubezpieczenie mienia 260 000,00 zł
ZADANIE II Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułv pľowadzonej działalności
i/lub posiadanego mienia: 22 500,00 zł
ZADANIE III Ubezpieczenie odpowiedzialności zaszkody w środowisku: 30 000,00 zł
ZADANIE IV Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki kapitałowej:
15 000,00 zł

W wymaganym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. Wĺeneľ Towaľzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insuľance Gľoup
Regĺonalne Centľum Ubezpieczeń Korporacyjnych w Warszawĺe, ul Wołoska 22A,
02-675 Waľszawa
o ferta złożona na Zadanie I Ubezpieczenie mienia
Cena oťeľty 256 623,40 zł brutto.

Waľu nki fakultatywn e (tľeś ć klauzu l zaw íer a załącznik A 1 1 ) :

Nazwa waľunku TAK/NIE

Klauzula aktów teľrorystyc zny ch. TlK/NIIE
Klauzula szkód spowodowanych przez strajki, zamięszki i niepokoje
społeczne. T^łťNIE

Klauzula funduszu prewencyj ne go. TAKAIIE
Klauzula odstąpienia od odtwoľzenia mienia. TAKA{IE
Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów 'ľ^K/I.{IE

Warunek szczegőlny - obniżenie poziomu franszyzy redukcyjnej
wskazanej w zakľesie obligatoľyjnym dla ryzykapoŻat, wybuch, dym,
sadza do poziomufranszyzy kwotowei w wvsokości 20.000 PLN.

T^K,Ą{IE

Warunek szczego|ny _ podwyższenie limitu odpowiedzialności w
klauzuli ub ezpieczenia szkó d elektrycznych i mechan iczny ch do pozi omu
350.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzęnia w rocznym okľesie
r o zliczęniowym/po l i s o wYm.

TAKAIIE

Waľunek szczegőlny _ podwyższenie limitu odpowiedzialności w +KAĺIE



klauzuli ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia do
poziomu 1'000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w ľocznym
okresie rczliczeniowym/p o I i so

Waľunki seľwĺsu pospľzedażowego (tľeść klauzul zawiera za|ączník Al2):

2. Wieneľ Towaľzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna
Centľala, ul Wołoska 22A, 02-675 Waľszawa
ofeľta złożona na ZADANIE II IJbezpieczenie odpowiedzialności
pľowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia
Cena ofeľty 2l 000,00 zł bľutto.

Nazwa waľunku

Klauzula terminu oględzin.
Klauzula dedykowanego likwidatoľa.

Waľunki fakultatywne (tľeś ć klauzul zaw ier a załącznik A 1 1 ) :

Nazwa waľunku

Warunek szcze gőlny - p o dwy ższęni e l imitu o dp owi edzialno śc i
okľeślonego w zakľesie obligatoryjnym w klauzuli odpowiedzialności
cywilnej pracodawcy, do wysokości sumy gwarancyinei.
Klauzula funduszu pľewencyj nego.
Waľunek szcze gőlny- obniżeni e p oziomu fĺ anszy zy ľedukcyj nej
wskazanej w zakresie obligatoryjnym w odniesieniu đo klauzuli czystych
strat finansowych do poziomu 1.000 PLN

TAK/NIE

TĄK/NIE

Waľunek szcze golny- o bniżeni e po ziomu fr anszy zy ľedukcyj nej
wskazanej w zakresie obligatoľyjnym w ođniesieniu do klauzuli
odpo wi edzialno ś ci za szko dy z ty tułu przedo stawania się sub starrcj i
niebezpiecznych do powietľza, wođy lub gruntu do poziomu 2.000 PLN

TAK/NIE

Warunek szczegőlny- podwyższenie limitu okľeślonego w zakresie
obligatoľyjnym w klauzuli ľepľezentantów w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej do wysokości sumy gwaľancyinei.
Waľunek szczegőlny _ tozszerzenie ochľony o szkody wynikające z
naľuszenia pľzepisów z zakręsu ochľony danych osobowych.
Limit odpowiedzialności 100.000 PLN na ieden i wszystkie wvpadki

Irrsurance Gľoup

cywilnej z tytułu

Waľunki seľwisu posprzedażowego (tľeść klauzul zawiera załącznik Al2)z

TAK/NIE

Nazwa waľunku

Klauzula teľminu oględzin.

TAK/NłE

Klauzula dedykowanego likwidatoľa.

łĄKAIIE

HKn{IE

K/NIE

ĘĄKAIIE

TAK/NIE

TAKA+łE

TAK/NIE
TĄK/NIE



3. Sopockie Towaľzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S. A. Przedstawicielstwo
Koľpoľacyjne w Warszawie, ul. Mołdawska 9, 02-127 Waľszawa
l) oťerta złoŻona na ZADANIE II Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z týuŁu

pľowadzon ej działalnoś ci i/lub po si adanego mi eni a

Cena ofeľty 24 000,00 zł bľutto.

Warunkĺ fakultatyw ne (tľeś ć klauzul zaw ier a załącznik A l 1) :

Nazwa waľunku TAK/NIE

Waľunek szcze gőlny - p o dwy Ższenie l imitu odp owi edzi alno ś ci
okľeślonego w zakľęsie obligatoľyjnym w klauzuli
odpowiedzialności cywilnej pľacodawcy, do wysokości sumy
gwarancvinei.

TAKA{łE

Klauzula funduszu prewencyj nego. TAK/NIE
Waľunek szcze gó|ny- obniżenie pozi omu ťr anszy zy ľedukcyj nej
wskazanej w zakresie obligatoľyjnym w odniesieniu do klauzuli
czystych stľat finansowych do poziomu 1.000 PLN

TĄK/NIE

Waľunek szcze gőlny- obnizęni e p oziomu ťr anszy zy ľedukcyj n ej
wskazanej w zakľesię obligatoľyjnym W odniesieniu do klauzuli
odpowiedzialności za szkody ztytułu pľzedostawania się
substancji niebezpiecznych do powietľza, wody lub gľuntu do
poziomu 2.000 PLN.

TAKA{IE

Waľunek szczegőlny- podwyższenie limitu okľeślonego w
zakľęsie obligatoľyjnym w klauzuli ľepľezentantów w
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej do wysokości sumy
gwaľancvinei.

TĄKn{IE

Waľunek szczegő|ny _tozszerzenie ochľony o szkody wyriikające
znarvszenia pľzepisów z zakľesu ochľony danych osobowych.
Limit odpowiedzialnoŚci 100'000 PLN na jeden i wszystkie
wypadki

T^łíNIE

Waľunki serwisu pospľzedażowego (treść klauzul zawiera załącznik Ä12):

Nazwa waľunku TAK/NIE

Klauzula teľminu oględzin. TĄKA{IE
Klauzula dedyko wane go I ikwi d ator a. TĄKAIIE

2) ofeľta zŁoŻona na ZADANIE III Ubezpieczenie odpowiedzialności Za szkody
w śľodowisku
Cena oferty 28 000,00 zł bľutto.

Waľu n ki fakultatywne (tľeś ć klauzul zaw ier a załącznik A 1 1 ) :

Nazwa waľunku TAK/NIE
Waľunek szczegőlny- zmiana daty ciągłości okľeślonej w
zakľesie obligatoryjnym na 0 1.0 1 .20 1 6

TĄK/I\ĺIE

Klauzula d o datk owe go te ľm i nu zgłaszania r o szczen. TĄKĄIIE
Klauzula funduszu pľewencyinego. TAKAIIE



Klauzula kosztów przerry w działalności.
Klauzula kosztów zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
Warunek szczegőlny- obniżenie poziomu udziału własnego
wskazanego w zakľesie obligatoľyjnym do poziomu 8.000 PLN

wuĽt LĘ.'Ľľ! p o sp rzed ażowe go (treś ć kla uzu l zaw ier a załącznik A12) z

Nazwa waľunku

Klauzula teľminu oględzin.
Klauzula dedykowanego likwid atora.

TĄKAĺIE
TĄKAĺIE

TĄKAIIE

TAK/NIE

TĄKAIIE
TĄKAľIE


