
Pabianice, 15 listopada 2018 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert 

 

„Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne 

Powiatu Pabianickiego na lata 2019 - 2020”  

(ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 638696-N-2018 z dnia 
22.10.2018 r., zmienione ogłoszeniem nr 500258506-N-2018 z dnia 26.10.2018 r., zmienione 
ogłoszeniem nr 500264197-N-2018 z dnia 05.11.2018 r.) 
 

W dniu 15.11.2018 r., o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – w Starostwie Powiatowym w 

Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, w budynku „A”, w pokoju nr 8 miało miejsce 

otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na usługę „Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności 

cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Pabianickiego na lata 2019 - 2020”. 

I. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Poszczególne części obejmują następujące 

rodzaje ubezpieczeń: 

Część 01 zamówienia – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z 
prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem oraz ubezpieczenie NNW: 

(a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,  

(b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszytskich ryzyk, 

(c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością  
i posiadanym mieniem, 

(d) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży. 

 

Część 02 zamówienia – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe: 

(a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i 
posiadanym mieniem, 

 

Część 03 zamówienia - Ubezpieczenia komunikacyjne: 

(a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów   
mechanicznych, 

(b) Ubezpieczenie autocasco, 

(c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 

(d) Ubezpieczenie assistance. 

 

 

II. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia (za cały 24-miesięczny okres jego realizacji), tj. 

Część 01 zamówienia: 476 810,90 zł; 

Część 02 zamówienia: 88 0000,00 zł; 

Część 03 zamówienia: 66 888,65 zł. 

 

 



III. W terminie, tj. do 15.11.2018 r., do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty: 

 

 Wykonawca Cena 

1 
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo 
Hestia SA, z siedzibą w Sopocie przy ul. 
Hestii 1, 81-731 Sopot 

Część 01: 463.717,52 zł, 
Klauzule fakultatywne: brak 
akceptacji 

2 

Balcia Insurance SE, z siedzibą w Rydze 
przy ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, 
Łotwa, w której imineiu i na rzecz działa 
Pełnomocnik: RESO Europa Service Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Suwałkach prz ul. Innowacyjnej 1, 16-
400 Suwałki 

Część 03: 56.768,00 zł 
Akceptacja klauzuli EIB 01 A 
(klauzula reprezentantów) – 
dot. Ubezpieczenia Autocasco 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. i dzieli się na dwa roczne okresy rozliczeniowe: 

− pierwszy okres rozliczeniowy – od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

− drugi okres rozliczeniowy – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

 
V. Warunki płatności: 

Składka ubezpieczeniowa za część 01 i 03 zamówienia zostanie opłacona według zapisów              

z załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Przypomina się, że Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP  
w terminie 3 dni od dnia przekazania niniejszej informacji, jest 
zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej co inny Wykonawca, który złożył ofertę w niniejszym 
postępowaniu. W sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy 
kapitałowej co inny Wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

Pełnomocnik ds. Zamówień 

/-/ Marcin Somorowski 


