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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu pn: „Usługi w zakresie ubezpieczenia budynków stanowiących zasób Gminy
Siemianowice Śląskie” które odbyło się w dniu 22.10.2021r. o godz. 11:00.
Zgodnie z art 222 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2019r. poz. 1129 ze zm.):
Zestawienie złożonych ofert:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy

Cena  oferty
brutto w PLN

Klauzula Stanowisko Termin  płatności
składki

1. UNIQA Towarzystwo Ubez-
pieczeń S. A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

380.000,00 zł

Klauzula  odstą-
pienia od odtwo-
rzenia mienia

Tak 

1 rata 
04.01.2022r.
2 rata 
04.01.2023r.

Klauzula  usunię-
cia  pozostałości
po szkodzie  –  li-
mit rozszerzony

Tak 

Klauzula  utraty
mediów

Tak 

Klauzula prewen-
cyjnej  sumy
ubezpieczenio-
wej

Tak 

Klauzula  zalania
w  wyniku  złego
stanu  technicz-
nego  dachu,  ry-
nien,  okien  oraz
niezabezpieczo-
nych  otworów
dachowych  lub
innych  elemen-
tów budynku

Tak 

Klauzula  straj-
ków,  zamieszek  i
rozruchów  spo-
łecznych

Tak 

Klauzula  szkód
wyrządzonych
przez  stopniowe
lub  długotrwałe
oddziaływanie

Nie



Klauzula  repre-
zentantów bez li-
mitu

Tak 

2. COMPENSA  Towarzystwo
Ubezpieczeń  S.  A.  VIENNA
INSURANCE GROUP
al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

304.522,72 zł

Klauzula  odstą-
pienia od odtwo-
rzenia mienia

Tak

1 rata 
15.12.2021r.
2 rata 
15.12.2022r.

Klauzula  usunię-
cia  pozostałości
po szkodzie  –  li-
mit rozszerzony

Nie

Klauzula  utraty
mediów

Tak 

Klauzula prewen-
cyjnej  sumy
ubezpieczenio-
wej

Tak 

Klauzula  zalania
w  wyniku  złego
stanu  technicz-
nego  dachu,  ry-
nien,  okien  oraz
niezabezpieczo-
nych  otworów
dachowych  lub
innych  elemen-
tów budynku

Nie

Klauzula  straj-
ków,  zamieszek  i
rozruchów  spo-
łecznych

Tak 

Klauzula  szkód
wyrządzonych
przez  stopniowe
lub  długotrwałe
oddziaływanie

Nie

Klauzula  repre-
zentantów bez li-
mitu

Nie

Dyr Zarządu Karol Termin

Prokurent Kamil Nachlik
………………………………………………………………………… 
(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)


