
Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Informacja zgodna

z art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Nowy Targ 16.12.2019r.
Nasz znak: ZP.271.47.2019

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  świadczenie  usług  kompleksowego  ubezpieczenia
Gminy Miasta Nowy Targ oraz jednostek organizacyjnych. 

Zgodnie z  art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843)
zamawiający informuje iż: 
1) na realizację powyższego zadania zamierza przeznaczyć:
a) część I -    450 000,00 zł
b) część II -    15 000,00 zł
c) część III -  390 000,00 zł 
2) w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone następujące oferty:

a) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22, 
00-668 Warszawa:
- cena oferty dla części III zamówienia – 654 547,97 zł
- klauzule fakultatywne rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej dla III części zamówienia,

Lp. Nazwa klauzuli Pkt Przyjęta*
TAK/NIE

1. Klauzula dokonania oględzin (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 10 TAK
2. Klauzula zasad proporcji „15” (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 10 TAK
3. Klauzula samolikwidacji drobnych szkód (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 20 TAK
4. Klauzula utraty kluczy lub kart kodowych (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 20 TAK
5. Klauzula samochodu zastępczego (dotyczy ubezpieczenia Assistance) 20 NIE
6. Klauzula szkód w ogumieniu (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 10 NIE

7 Klauzula ubezpieczenia szyb w autobusach 10 NIE

-  warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
-  termin płatności  zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

b)  Towarzystwo  Ubezpieczeń  Wzajemnych  TUW  Biuro  Regionalne  w  Krakowie  ul.  Dobrego
Pasterza 122A, 31- 416 Kraków: 
- cena oferty dla części I zamówienia – 568 881,00 zł
- klauzule fakultatywne rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej dla I części zamówienia

Lp. Nazwa klauzuli Pkt Przyjęta*
TAK/NIE

1. Fundusz prewencyjny  - dotyczy całej części I 10 NIE
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2. Klauzula  kradzieży  zwykłej  (dotyczy  ubezpieczenia  mienia  od
wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk)

10 TAK

3. Klauzula  ubezpieczenia  kosztów usunięcia  pozostałości  po szkodzie-
zieleń (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk)

5 NIE

4. Klauzula ubezpieczenia od szkód elektrycznych (dotyczy ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk)

10 TAK

5. Klauzula  biegłych  rewidentów  (dotyczy  ubezpieczenia  mienia  od
wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk)

5 NIE

6. Klauzula  strajków,  rozruchów  i  zamieszek  społecznych  (dotyczy
ubezpieczenia  mienia  od  wszystkich  ryzyk,  ubezpieczenia  sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk)

5 TAK

7. Klauzula  ubezpieczenia  dodatkowych  kosztów  pracy  w  godzinach
nadliczbowych,  nocnych  i  w  dniach  wolnych  od  pracy,  serwisu
zagranicznego  oraz  frachtu  ekspresowego  (dotyczy  ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk)

5 TAK

8. Klauzula  likwidacji  szkód  dla  sprzętu  elektronicznego  (dotyczy
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)

5 TAK

9. Klauzula 72 godzin (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

5 TAK

10. Klauzula podniesienia limitu dla klauzuli awarii i uszkodzeń maszyn i
urządzeń (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk)

10 NIE

11. Klauzula  tymczasowego  magazynowania  lub  chwilowej  przerwy  w
eksploatacji  sprzętu  (dotyczy  ubezpieczenia  sprzętu elektronicznego
od wszystkich ryzyk)

5 TAK

12. Klauzula  czasu  ochrony  (dotyczy  ubezpieczenia  sprzętu
elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk,  ubezpieczenia  mienia  od
wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia)

5 TAK

13. Klauzula  zgłaszania  szkód  (dotyczy  ubezpieczenia  sprzętu
elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk,  ubezpieczenia  mienia  od
wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia)

10 TAK

14. Klauzula  stempla  bankowego  (dotyczy  ubezpieczenia  sprzętu
elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk,  ubezpieczenia  mienia  od
wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia)

5 TAK

15. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do
daty  włączenia  do  planowanej  eksploatacji  (dotyczy  ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

5 TAK

- cena oferty dla części II zamówienia – 11 880,00 zł
- klauzule fakultatywne rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej dla II części zamówienia
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Lp. Nazwa klauzuli Pkt. Przyjęta*
TAK/NIE

1.. Klauzula  zwiększenia  limitu  dla  kosztów  nabycia  przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych dla członków OSP i MDP

15 TAK

2.. Klauzula  zwiększania  limitu  dla  kosztów  przeszkolenia  zawodowego
osób z niepełnosprawnością dla członków OSP i MDP

15 TAK

3. Klauzula  zwiększenia  limitu  dla  kosztów  leczenia  związanych  z
nieszczęśliwym wypadkiem dla członków OSP i MDP

15 NIE

4. Klauzula ratalna 15 TAK
5. Klauzula czasu ochrony 15 TAK
6 Klauzula stempla bankowego 10 TAK
7. Klauzula zgłaszania szkód 15 TAK

-  warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
-  termin płatności  zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

c) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A. al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 
- cena oferty w części I – 470 048,22 zł,
- klauzule fakultatywne rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej dla I części zamówienia,
 

Lp. Nazwa klauzuli Pkt Przyjęta*
TAK/NIE

1. Fundusz prewencyjny  - dotyczy całej części I 10 TAK 
2. Klauzula  kradzieży  zwykłej  (dotyczy  ubezpieczenia  mienia  od

wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk)

10 TAK

3. Klauzula  ubezpieczenia  kosztów usunięcia  pozostałości  po szkodzie-
zieleń (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk)

5 TAK

4. Klauzula ubezpieczenia od szkód elektrycznych (dotyczy ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk)

10 TAK

5. Klauzula  biegłych  rewidentów  (dotyczy  ubezpieczenia  mienia  od
wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk)

5 TAK

6. Klauzula  strajków,  rozruchów  i  zamieszek  społecznych  (dotyczy
ubezpieczenia  mienia  od  wszystkich  ryzyk,  ubezpieczenia  sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk)

5 TAK

7. Klauzula  ubezpieczenia  dodatkowych  kosztów  pracy  w  godzinach
nadliczbowych,  nocnych  i  w  dniach  wolnych  od  pracy,  serwisu
zagranicznego  oraz  frachtu  ekspresowego  (dotyczy  ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk)

5 TAK

8. Klauzula  likwidacji  szkód  dla  sprzętu  elektronicznego  (dotyczy
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)

5 TAK

9. Klauzula 72 godzin (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

5 TAK
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10. Klauzula podniesienia limitu dla klauzuli awarii i uszkodzeń maszyn i
urządzeń (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk)

10 TAK

11. Klauzula  tymczasowego  magazynowania  lub  chwilowej  przerwy  w
eksploatacji  sprzętu  (dotyczy  ubezpieczenia  sprzętu elektronicznego
od wszystkich ryzyk)

5 TAK

12. Klauzula  czasu  ochrony  (dotyczy  ubezpieczenia  sprzętu
elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk,  ubezpieczenia  mienia  od
wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia)

5 TAK

13. Klauzula  zgłaszania  szkód  (dotyczy  ubezpieczenia  sprzętu
elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk,  ubezpieczenia  mienia  od
wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia)

10 TAK

14. Klauzula  stempla  bankowego  (dotyczy  ubezpieczenia  sprzętu
elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk,  ubezpieczenia  mienia  od
wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia)

5 TAK

15. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do
daty  włączenia  do  planowanej  eksploatacji  (dotyczy  ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

5 TAK

- cena oferty dla części II zamówienia – 6 741,00 zł,
- klauzule fakultatywne rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej dla II części zamówienia, 

Lp. Nazwa klauzuli Pkt. Przyjęta*
TAK/NIE

1.. Klauzula  zwiększenia  limitu  dla  kosztów  nabycia  przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych dla członków OSP i MDP

15 NIE

2.. Klauzula  zwiększania  limitu  dla  kosztów  przeszkolenia  zawodowego
osób z niepełnosprawnością dla członków OSP i MDP

15 NIE

3. Klauzula  zwiększenia  limitu  dla  kosztów  leczenia  związanych  z
nieszczęśliwym wypadkiem dla członków OSP i MDP

15 NIE

4. Klauzula ratalna 15 NIE
5. Klauzula czasu ochrony 15 NIE
6 Klauzula stempla bankowego 10 NIE
7. Klauzula zgłaszania szkód 15 NIE

- cena oferty dla części III zamówienia – 359 150,40 zł,
- klauzule fakultatywne rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej dla III części zamówienia,

Lp. Nazwa klauzuli Pkt Przyjęta*
TAK/NIE

1. Klauzula dokonania oględzin (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 10 NIE
2. Klauzula zasad proporcji „15” (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 10 TAK
3. Klauzula samolikwidacji drobnych szkód (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 20 TAK
4. Klauzula utraty kluczy lub kart kodowych (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 20 TAK
5. Klauzula samochodu zastępczego (dotyczy ubezpieczenia Assistance) 20 NIE
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6. Klauzula szkód w ogumieniu (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 10 TAK

7 Klauzula ubezpieczenia szyb w autobusach 10 NIE
-  warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
-  termin płatności  zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

d) COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 
162, 02-342 Warszawa  
- cena oferty w części I – 409 512,00 zł,
- klauzule fakultatywne rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej dla I części zamówienia

Lp. Nazwa klauzuli Pkt Przyjęta*
TAK/NIE

1. Fundusz prewencyjny  - dotyczy całej części I 10 NIE
2. Klauzula  kradzieży  zwykłej  (dotyczy  ubezpieczenia  mienia  od

wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk)

10 TAK

3. Klauzula  ubezpieczenia  kosztów usunięcia  pozostałości  po szkodzie-
zieleń (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk)

5 TAK

4. Klauzula ubezpieczenia od szkód elektrycznych (dotyczy ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk)

10 TAK

5. Klauzula  biegłych  rewidentów  (dotyczy  ubezpieczenia  mienia  od
wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk)

5 TAK

6. Klauzula  strajków,  rozruchów  i  zamieszek  społecznych  (dotyczy
ubezpieczenia  mienia  od  wszystkich  ryzyk,  ubezpieczenia  sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk)

5 TAK

7. Klauzula  ubezpieczenia  dodatkowych  kosztów  pracy  w  godzinach
nadliczbowych,  nocnych  i  w  dniach  wolnych  od  pracy,  serwisu
zagranicznego  oraz  frachtu  ekspresowego  (dotyczy  ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk)

5 TAK

8. Klauzula  likwidacji  szkód  dla  sprzętu  elektronicznego  (dotyczy
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)

5 TAK

9. Klauzula 72 godzin (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

5 TAK

10. Klauzula podniesienia limitu dla klauzuli awarii i uszkodzeń maszyn i
urządzeń (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk)

10 TAK

11. Klauzula  tymczasowego  magazynowania  lub  chwilowej  przerwy  w
eksploatacji  sprzętu  (dotyczy  ubezpieczenia  sprzętu elektronicznego
od wszystkich ryzyk)

5 TAK

12. Klauzula  czasu  ochrony  (dotyczy  ubezpieczenia  sprzętu
elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk,  ubezpieczenia  mienia  od
wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia)

5 TAK
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13. Klauzula  zgłaszania  szkód  (dotyczy  ubezpieczenia  sprzętu
elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk,  ubezpieczenia  mienia  od
wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia)

10 TAK

14. Klauzula  stempla  bankowego  (dotyczy  ubezpieczenia  sprzętu
elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk,  ubezpieczenia  mienia  od
wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia)

5 TAK

15. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do
daty  włączenia  do  planowanej  eksploatacji  (dotyczy  ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

5 TAK

-  warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
-  termin płatności  zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji,
przekazuje 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 nie  prowadzą do zakłócenia  konkurencji  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia.
Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik do siwz do tego postępowania.

Otrzymują:
1/ www.nowytarg.pl
2/ a/a
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