Bolesławiec, dnia 27 listopada 2020 roku
Znak sprawy: 10/ZZ/SIWZ/2020
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu działając zgodnie
z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku – Prawo zamówień publicznych,
informuje, iż w dniu 6 października 2020 roku, o godz. 12:00 odbyło się otwarcie ofert
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym, w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy np. „Ubezpieczenie mienia Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu w odniesieniu do
lokalizacji w Trzebieniu”.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 95 000,00 zł brutto w skali roku,
tj. 190 000,00 zł brutto zł w skali 24 miesięcy.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu zawiadamia, iż
w terminie składania ofert złożono następujące oferty:
Nr
oferty
1.

Nazwa wykonawcy
WIENER TU S.A.
VIENNA INSURANCE
GROUP
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa

Cena
brutto zł
156.698,64

Warunek dodatkowy –
fakultatywny

Warunek dodatkowy
– serwis
posprzedażowy

Klauzula aktów
terrorystycznych.- NIE
Klauzula funduszu
prewencyjnego- NIE
Klauzula odstąpienia od
odtworzenia mienia.- NIE
Klauzula szkód
spowodowanych przez
strajki, zamieszki i niepokoje
społeczne.- NIE
Klauzula ubezpieczenia
zwiększonych kosztów.-NIE
Warunek szczególny –
podwyższenie limitu
odpowiedzialności w klauzuli
ubezpieczenia szkód
powstałych w wyniku
przepięcia do poziomu
2.000.000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w
rocznym okresie
rozliczeniowym/polisowym.NIE
Warunek szczególny -

Klauzula dedykowanego
likwidatora.- NIE
Klauzula terminu oględzin.NIE

Nr KRS: 0000067842, Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wrocław,
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obniżenie poziomu franszyzy
redukcyjnej wskazanej w
zakresie obligatoryjnym w
odniesieniu do mienia
związanego z działalnością
sortowni (ubezpieczenie
mienia od zdarzeń losowych)
dla ryzyka pożar, wybuch,
dym, sadza – do poziomu
franszyzy kwotowej
30.000 ,00 PLN- NIE

Termin realizacji i warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy będący załącznikiem do
SIWZ.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych
wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej 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 Pzp. wraz ze złożeniem
oświadczenia. Wykonawca może przestawić dowody, że powiazania z innymi Wykonawcami
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia.
Z poważaniem
Władysław Bakalarz
Prezes Zarządu
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