
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa
tel.: +48 22 490 29 02
e-mail: info@tdt.gov.pl

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. Powyższe informacje 
dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html 

Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, tel.: +48 22 490 29 02,  info@tdt.gov.pl, www.tdt.gov.pl, 
NIP: 526-25-19-220, REGON: 017231686

Znak sprawy: P.290.28.2022.PZ

Wykonawcy 
Nr referencyjny  postępowania ZP 28/2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ubezpieczenie Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie, Nr referencyjny postępowania ZP 28/2022. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Transportowy Dozór Techniczny działając jako Zamawiający zgodnie z przepisami art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 
zawiadamia, iż w dniu 22 listopada 2022 r. o godzinie 11.00 za pośrednictwem miniPortalu odbyło się otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu. W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęły 
następujące oferty:

Lp Nazwa i siedziba Wykonawcy Część I Część II Część III Część IV

1 Agencja ochrony ARGUS Sp. z o. o 
ul. Piłsudskiego 16b/1, 96-500 Sochaczew Oferta dotyczy usług ochrony

2 TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa x x x 284 636,00

3 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 96 002,41 58 700,00 43 800,00 499 604,81

4 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka 
Akcyjna Vienna Insurance Group 
ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

97 871,22 x x x

5 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO 
Hestia SA, 
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

84 876,64 155 000,00 x 388 988,28

6 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 90 516,76 x x x
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Waunki fakultatywne:

Część I - ubezpieczenie mienia

Przyjęte fakultatywne warunki ubezpieczenia - 20% z podkryteriami:

A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK – waga (znaczenie): 10%

Lp. Warunek fakultatywny Liczba pkt.
Wybór#

PZU

Wybór#

Interrisk

Wybór#

ErgoHestia

Wybór#

Uniqa

Zalania w wyniku nieszczelności oraz złego stanu technicznego: dachu, rynien, 
szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej oraz niezabezpieczonych 
otworów dachowych lub innych elementów budynku zwiększenie limitu 
odpowiedzialności do wysokości sum ubezpieczenia

10  
A.1

Brak zwiększenia 0 x x x x

Dewastacja – zwiększenie limitu odpowiedzialności do 200 000 zł

Graffiti – zwiększenie limitu odpowiedzialności do 40 000 zł

10
x x

A.2

Brak zwiększenia 0 x x

Dla budynków, budowli, maszyn i urządzeń, aparatów technicznych oraz wyposażenia 
(pozycje mienia ubezpieczone w wartościach księgowych brutto), ustala się, że 
odszkodowanie wypłacone będzie do wysokości kosztów odbudowy zniszczonego lub 
uszkodzonego mienia albo zakupu środka trwałego o takich samych parametrach nie 
więcej jednak niż do 120% wartości księgowej brutto danego środka trwałego – tym 
samym wartość księgowa brutto dla tych przedmiotów zostanie powiększona o 20%.

16
A.3

 Brak włączenia 0 x x x x

A.4

Mienie podczas rozbudowy, przebudowy – zwiększenie limitu dla przedmiotu prac 
remontowo- budowlanych do 1 000 000,00 zł

Katastrofa budowlana – zwiększenie limitu odpowiedzialności do 15 000 000 zł

12

x x
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Brak zwiększenia 0 x x

Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty, protesty – 

zwiększenie limitu odpowiedzialności do 1 000 000,00  zł

Ataki terrorystyczne – zwiększenie limitu odpowiedzialności do  2 000 000,00 zł 

8

x x x

x
A.5

Brak zwiększenia 0

Szkody powstałe w wyniku awarii (mechanicznej bądź elektrycznej), zakłóceń i 
uszkodzeń maszyn i urządzeń - zwiększenie limitu odpowiedzialności do 300 000,00  zł

8 x

A.6
Brak zwiększenia 0 x x x

Kradzież zwykła – zwiększenie limitu odpowiedzialności do  100 000 zł 14
A.7

Brak zwiększenia 0 x x x x

Osuwanie się i zapadanie się ziemi związane z działalnością człowieka – włączenie do 
ochrony ubezpieczeniowej z limitem odpowiedzialności 1 000 000 zł

8
x

x
A.8

Brak włączenia 0 x x

Wad konstrukcyjnych lub projektowych – włączenie do ochrony ubezpieczeniowej 
szkód powstałych w  wyniku wad konstrukcyjnych lub projektowych – limit 1 000 
000,00 zł

8
A.9

Brak włączenia 0 x x x x

Doubezpieczenie – w przypadku wyczerpania limitów odpowiedzialności 
ubezpieczający będzie miał prawo do wystąpienia o uzupełnienie limitów na 
warunkach zawartej umowy – jednokrotne w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

6
x

A.10

Brak włączenia 0 x x x

B. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK – 
waga (znaczenie): 8%

Lp. Warunek fakultatywny Liczba pkt. PZU Inter Risk Ergo Hestia Uniqa
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Ataki hakerskie, cyberataki, cyberprzestępstwa – włączenie odpowiedzialności za 
szkody powstałe wskutek ataku hakerskiego, wirusów, cyberataku, 
cyberprzestępstwa w limicie  odpowiedzialności 50 000,00 zł

30
B.1

Brak włączenia 0 x x x x

Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty, protesty – 

zwiększenie limitu odpowiedzialności do 500 000,00  zł

Ataki terrorystyczne – zwiększenie limitu odpowiedzialności do  500 000,00 zł 

10

x x x x

B.2

Brak zwiększenia 0

Zwiększone koszty działalności – podwyższenie limitu do 200 000 zł dla kosztów 
proporcjonalnych i 200 000 zł dla kosztów nieproporcjonalnych 

20
x x x

B.3

Brak  podwyższenia 0 x

Włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód w treści zgodnie z pkt 7.16 (załącznik nr 
6A – opis przedmiotu zamówienia Część I, podpunkt B – ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk)

10
x

B.4

Brak włączenia klauzuli 0 x x x

Kradzież zwykła – zwiększenie limitu odpowiedzialności do 40 000  zł 25
B.5

Brak zwiększenia 0 x x x x

Zwrot kosztów wymiany zniszczonych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych (m.in. 
bezpieczniki, wyłączniki nadprądowe) - limit odpowiedzialności 10 000,00 zł

5
x

B.6

Brak włączenia 0 x x x

C Klauzula funduszu prewencyjnego – waga (znaczenie): 2%

Lp. Warunek fakultatywny Liczba pkt. PZU InterRisk ErgoHestia Uniqa
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Klauzula funduszu prewencyjnego - Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków 
ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ubezpieczyciel stawia do dyspozycji ubezpieczającego 
fundusz prewencyjny w wysokości 5% płaconych składek z całości ubezpieczeń 
zawartych w wyniku niniejszej części postępowania na cel prewencyjny 
zaakceptowany przez ubezpieczyciela. Czynności, które zostaną podjęte w związku z 
realizacją niniejszej klauzuli zostaną rozliczone w oparciu o uregulowania wewnętrzne 
ubezpieczyciela dotyczące przyznawania i rozliczania środków na cele prewencyjne.

100
C.1

Brak włączenia 0 x x x x

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podstawowej

Przyjęte fakultatywne warunki ubezpieczenia - 20% z podkryteriami:

A. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – waga (znaczenie): 20%

Lp. Warunek fakultatywny Liczba pkt.
Wybór#

PZU

Wybór#

ErgoHestia

Zmniejszenie udziału własnego w wysokości 5% odszkodowania nie więcej niż 3 000,00 zł dla szkód odpowiedzialności cywilnej zawodowej 25 x x
A.1

Brak zmniejszenia 0

Zmniejszenie udziału własnego dla rozszerzenia terytorialnego poza granicami RP, do wysokości 5% odszkodowania nie więcej niż 5 000,00 zł 20 x x
A.2

Brak zmniejszenia 0

Wina umyślna – zwiększenie podlimitu do 500 000,00 zł 15 x
A.3

Brak podwyższenia 0 x

Zasada słuszności – włączenie do ochrony ryzyka szkód osobowych do naprawienia których Ubezpieczony zobowiązany jest w oparciu o zasadę 
słuszności na podstawie wyroku Sądu

15 x
A.4

Brak włączenia 0 x
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Klauzula interwencji ubocznej

W przypadku sporu sądowego pomiędzy Ubezpieczonym a poszkodowanym lub jego następcami prawnymi, Ubezpieczyciel przystąpi do toczącego 
się procesu sądowego jako interwenient uboczny.

10
A.5

Brak włączenia 0 x x

Klauzula odtworzenia sumy

Niniejszym postanowieniem strony uzgadniają, że suma ubezpieczenia/gwarancyjna/limit odpowiedzialności będzie odtworzony na wniosek 
Ubezpieczonego w przypadku szkody do maksymalnej wysokości 100% limitów wyznaczonych w wymaganych warunkach ubezpieczenia. 15

A.6

Brak włączenia 0 x x

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej

Przyjęte fakultatywne warunki ubezpieczenia - 20% z podkryteriami:

A. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – waga (znaczenie): 20%

Lp. Warunek fakultatywny Liczba pkt.
Wybór#

PZU

Klauzula interwencji ubocznej

W przypadku sporu sądowego pomiędzy Ubezpieczonym a poszkodowanym lub jego następcami prawnymi, Ubezpieczyciel przystąpi do toczącego się procesu 
sądowego jako interwenient uboczny.

100
A.1

Brak włączenia 0 x
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Część IV Ubezpieczenie komunikacyjne

Przyjmujemy  fakultatywne warunki ubezpieczenia- 10% z podkryteriami:

A. UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE –  waga (znaczenie): 10%

Lp. Warunek fakultatywny Liczba pkt.
Wybór

TUZ

Wybór

PZU

Wybór#

Ergo Hestia

Klauzula gwarantowanej (stałej) sumy ubezpieczenia – w treści zgodnie z pkt 7.10 (załącznik nr 6D – opis przedmiotu zamówienia Część 
IV, podpunkt B – ubezpieczenia autocasco) – włączenie do ochrony 30

x x x

A.1

Brak włączenia 0

Klauzula prolongacyjna – w treści zgodnie z pkt 6.3 (obowiązkowe OC p.p.m) oraz  7.11 (Autocasco) (załącznik nr 6D – opis przedmiotu 
zamówienia Część IV) – włączenie do ochrony

20
x

x
A.2

Brak włączenia 0 x

Klauzula osoby w stanie nietrzeźwości lub innych środków odurzających – w treści zgodnie z pkt 7.8. (załącznik nr 6 D – opis przedmiotu 
zamówienia Część IV) – włączenie do ochrony

10 x
A.3

Brak włączenia 0 x x

Klauzula reprezentantów 

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków 
ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez pracowników i 
współpracowników Ubezpieczającego oraz przez inne osoby, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczyciel jest wolny 
od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego, jeżeli dana szkoda została 
wyrządzona w związku z pełnieniem funkcji reprezentanta. Za reprezentantów uważa się Dyrektora i jego zastępców.

15

x

A.4

Brak włączenia 0 x x
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Klauzuli pojazdu bez nadzoru – włączenie do ochrony:

Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe na skutek kradzieży, części lub wyposażenia pojazdu lub zabrania pojazdu w 
celu krótkotrwałego użycia, gdy pojazd został pozostawiony bez nadzoru oraz: 

A. pozostawiono w pojeździe dokumenty (dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu) lub kluczyki lub sterowniki służące do otwarcia lub 
uruchomienia pojazdu lub uruchomienia urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, lub

B. nie uruchomiono wszystkich wymaganych urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą.

Limit: 2 zdarzenia w okresie obowiązywania umowy dla wszystkich pojazdów

10

x

A.5

Brak włączenia 0 x x

Assistance zakres podstawowy w treści zgodnie z pkt 2.1.1 (załącznik nr 6 D – opis przedmiotu zamówienia Część IV), obejmujący 
holowanie pojazdu w przypadku kolizji, wypadku, awarii do najbliższego zakładu naprawczego lub siedziby -  zwiększenie limitu 
kilometrowego do 300 km

15
x

x
A.6

Brak włączenia 0 x

Dokument podpisany elektronicznie
Jan Urbanowicz

Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego
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