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Kielce, dnia  24.06.2019 r. 

Znak: atz-381-27/2019 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję się, że w dniu 24 czerwca 2019 roku o godzinie 
13:00 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego na „ Usługę ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej 
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” 
 

 

Numer 
oferty 

Firma oraz adresy wykonawców 
 

Cena  
w PLN 

Termin 
realizacji  

Warunki płatności 

1 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Vienna Insurance Group 
Oddział w Krakowie 
ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków 

461 038,18  

od  

09.07.2019  
do 

08.07.2022   

W ciągu 14 dni od 
wystawienia polisy 

 
Zamawiający poinformował przed otwarciem ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 520 000 
PLN 
 
OFEROWANY DODATKOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA Kryterium B - Klauzule fakultatywne    

Klauzula 
InterRisk Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. VIG 
Oddział w Krakowie 

ODPOWIEDZIALNOSĆ CYWILNA 

Ochrona ubezpieczeniowa w mieniu osób trzecich TAK 

Klauzula reprezentantów TAK 

MIENIE OD WSZYSTKICH RYZYK 

Klauzula budowlano-remontowa TAK 

Klauzula katastrofy budowlanej TAK 

Klauzula aktów terroryzmu TAK 

Klauzula odnowienia limitów odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania NIE 

Ustanowienie dodatkowego limitu w agregacie rocznym dla klauzuli nr 1 TAK 

Ustanowienie dodatkowego limitu  w agregacie rocznym dla klauzuli nr 2 TAK 

Ustanowienie dodatkowego limitu  w agregacie rocznym dla  klauzuli nr 3 TAK 

Ustanowienie dodatkowego limitu  w agregacie rocznym dla klauzuli nr 4 NIE 

Ustanowienie dodatkowego limitu  w agregacie rocznym dla klauzuli nr 5 TAK 

Ustanowienie dodatkowego limitu w agregacie rocznym dla klauzuli nr 6 TAK 

Klauzula nieodtwarzania mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej TAK 

UBEPZIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

Klauzula szybkiej likwidacji szkód TAK 

Klauzula aktów terroru, sabotażu, strajków i zamieszek wewnętrznych TAK 

Włączenie szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe NIE 

Włączenie do ubezpieczenia dronów jako sprzęt elektroniczny  NIE 

UBEPZIECZENIE AUTOCASCO 

Klauzula samolikwidacji szkód TAK/NIE 

Klauzula zabezpieczeń NIE 

Klauzula szkody całkowitej NIE 

Stała, gwarantowana suma ubezpieczenia przez okres 12 miesięcy NIE 

Zastosowanie dodatkowej obniżki stawki za ubezpieczenie AUTO CASCO w 
przypadku zakupu przez Zamawiającego pojazdów fabrycznie nowych- w 
przypadku przyjęcia wpisać % obniżki……………………………… 

NIE 
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Wysokość udziałów własnych w szkodzie:  

wysokość udziałów własnych 

InterRisk 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. VIG 
Oddział w Krakowie 

ODPOWIEDZIALNOSĆ CYWILNA 

Zniesienie franszyzy integralnej dla szkód rzeczowych w zakresie podstawowym i 
franszyz redukcyjnych w klauzuli zakres terytorialny na teren całego świata,                   
w klauzuli szkód środowiskowych oraz czystych  strat finansowych  

TAK 

MIENIE OD WSZYSTKICH RYZYK 

Zniesienie franszyz integralnej   w zakresie podstawowym   TAK 

Zamiana franszyzy redukcyjnej na integralną w klauzuli nr 1 TAK 

Zamiana franszyzy redukcyjnej na integralną w klauzuli nr 2 NIE 

Zamiana franszyzy redukcyjnej na integralną w klauzuli nr 3 TAK 

Zamiana franszyzy redukcyjnej na integralną w klauzuli nr 4 NIE 

Zamiana franszyzy redukcyjnej na integralną w klauzuli nr 5 TAK 

Zamiana franszyzy redukcyjnej na integralną w klauzuli nr 6 NIE 

UBEPZIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

Zniesienie franszyzy redukcyjnej  w ubezpieczeniu szkód materialnych - TAK 

Zniesienie franszyzy czasowej  w ubezpieczeniu proporcjonalnych kosztów dodatkowych NIE 

Zniesienie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu nieproporcjonalnych kosztów 
dodatkowych 

NIE 

UBEPZIECZENIE AUTOCASCO 

Zmniejszenie franszyzy integralnej   z 400 do 200 PLN TAK/NIE 

 

 

 


