
   

 
 

  

 

 

 

Sopot, dnia 16.09.2021r. 

 

 

Strona internetowa 

 

Sprawa: wykaz ofert złożonych w postępowaniu na „Usługi ubezpieczenia mienia, 

odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Starachowice wraz z jednostkami 

organizacyjnymi i instytucjami kultury” - 3 zadania. 

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena ofertowa 

brutto w zł 

Zaakceptowane Klauzule 

fakultatywne 

1 TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. 

Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 
Zadanie 1 - 278 000,00 

Klauzula katastrofy  budowlanej 

2 TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. 

Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 
 Zadanie 2 - 41 099,00 

Zwiększenie limitu odpowiedzialności 

za czyste starty finansowe  

3 COMPENSA TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP 26-

600 RADOM, UL. FERDYNANDA FOCHA 14 LOK. 2 
Zadanie 1 - 190 704,54 

- Klauzula katastrofy budowlanej 

- Błędy i przeoczenia 

- Ochrona w przypadku 

niedopełnienia obowiązków 

4 COMPENSA TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP 26-

600 RADOM, UL. FERDYNANDA FOCHA 14 LOK. 2 
Zadanie 2 - 45 000,00 

 

Brak akceptacji 

5 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 

 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 
 Zadanie 3 - 47 023,00zł 

- Gwarantowana suma ubezpieczenia: 

Wykonawca przyjmuje w 12-

miesięcznym okresie ubezpieczenia 

za wartość rynkową pojazdu z dnia 

szkody, przyjętą w umowie sumę 

ubezpieczenia (utrzymanie 

początkowej sumy ubezpieczenia 

pojazdu na okres 12 miesięcy) 

- Uznanie za szkodę częściową 

uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu 

w takim zakresie, że koszt jego 

naprawy nie przekracza 80% jego 

wartości rynkowej na dzień ustalania 

odszkodowania 

- w przypadku szkód, których wartość 

szacunkowa nie przekracza 5 000,00 

zł, Zamawiający może dokonać 

likwidacji szkody samodzielnie lub 

poprzez wyspecjalizowany serwis bez 



   

 
 

konieczności uprzedniego 

informowania Ubezpieczyciela, 

wykonania zdjęć przez likwidatora itp. 

W takim przypadku dokumentami 

potwierdzającymi fakt powstania 

szkody i poniesionych strat jest: 

• Zgłoszenie szkody 

uwzględniające datę, miejsce 

i okoliczności powstania 

szkody, 

• Rachunki za naprawę lub 

zakup części, ewentualnie 

kosztorys naprawy, 

• Notatka policyjna – w 

przypadku szkód powstałych 

w wyniku czynów karalnych, 

• Zdjęcia całego pojazdu, z 

widoczną tablicą 

rejestracyjną, wykonane po 

tej samej przekątnej: jedno z 

przodu, drugie z tyłu pojazdu 

– ujęcie pierwsze ma 

obejmować przód i jeden 

bok, natomiast drugie tył i 

drugi bok pojazdu, 

• Zdjęcia dokumentujące 

zakres uszkodzeń; w 

przypadku uszkodzeń mało 

widocznych należy je 

zaznaczyć poprzez 

przyłożenie wskaźnika np. 

długopisu albo obrysować 

np. przy pomocy flamastra 

- W przypadku szkód całkowitych, w 

wyniku których, wystąpią pozostałości 

po szkodzie, należne odszkodowanie 

będzie pomniejszone o wartość 

pozostałości, przy czym na wniosek 

Ubezpieczającego Ubezpieczyciel 

udzieli pomocy w sprzedaży 

pozostałości i uwzględni osiągnięta 

faktycznie cenę ze sprzedaży 

pozostałości w ostatecznej wysokości 

odszkodowania. W przypadku 

odmowy przez Ubezpieczyciela 

udzielenie pomocy bądź udziału w 

sprzedaży pozostałości ostateczne 

odszkodowanie wyliczone w oparciu 

o wartość rynkową pojazdu będzie 

pomniejszone jedynie o faktyczną 

cenę sprzedaży pozostałości, 

określoną w umowie kupna – 

sprzedaży. 

Ubezpieczający/Ubezpieczony przy 



   

 
 

współudziale Ubezpieczyciela lub bez 

winien dołożyć należytej staranności 

w poszukiwaniu najkorzystniejszej 

ceny sprzedaży pozostałości, 

jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 

miesiące od daty zamieszczenia 

pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. 

Po upływie tego terminu ma prawo 

niezwłocznej sprzedaży pozostałości 

po najkorzystniejszej zaoferowanej 

cenie. 

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 

Zadanie 1 - Ubezpieczenie mienia  – 365 000 zł 

Zadanie 2 – Ubezpieczenie OC - 50 000 zł 

Zadanie 3 – Ubezpieczenie komunikacyjne - 81 000 zł 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie ofert.  

 

 


