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Załącznik nr 2 
nr sprawy 27/P/2016 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.Termin wykonania umowy. 
1.1.Okres ubezpieczenia: dla każdego z pojazdów 24 miesiące w podziale na 2 okresy  
12 miesięczne.  
 
1.2. Umowa zostanie zawarta na okres ubezpieczenia wynoszący 24 miesiące: od dnia 03.10.2016r. do dnia 
02.10.2018r. z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów Zamawiającego, podanych w 
wykazie pojazdów (Załącznik nr 5 do SIWZ oraz z zastrzeżeniem, pkt. 1 ppkt. 1.4) 
 
1.3. Okres ubezpieczenia będzie podzielony na dwa dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe: 
- pierwszy okres rozliczeniowy: od dnia 03.10.2016 r. do dnia 02.10.2017. r. 
- drugi okres rozliczeniowy: od dnia 03.10.2017 r. do dnia 02.10.2018. r. 
 
1.4. Strony zastrzegają możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia na koniec okresu rozliczeniowego, po którym 
następuje kontynuacja umów ubezpieczenia.  
 
2. RODZAJ UBEZPIECZEŃ 
 
2.1. UBEZPIECZENIE OC 
 
2.1.1. Przedmiot Ubezpieczenia. 
2.1.1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem 
mechanicznym, który jest obowiązany do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę.  
2.1.1.2. Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wskazane w Załączniku nr 5 do SIWZ – “Wykaz pojazdów” oraz zgłoszone 
w trakcie trwania umowy do ubezpieczenia pojazdy będące w posiadaniu lub użytkowane przez Zamawiającego, o ile 
ciąży na nim obowiązek ubezpieczenia, w szczególności pojazdy użytkowane na podstawie umowy leasingu, 
dzierżawy, użyczenia. 
 
2.1.2. Warunki OC:  
Warunki ubezpieczenia, podstawa prawna, zakres ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne: zgodnie z ustawą z dnia 22 
maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
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Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późn. Zm ; tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 
392 z późn. zm.). 
  
2.1.3. Suma ubezpieczenia  
Suma ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – minimum zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003r. o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń 
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).  
 
2.1.4. Okres ubezpieczenia 
Od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony dla poszczególnego pojazdu (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do 
SIWZ– wykaz pojazdów) przez okres 24 miesięcy z zastrzeżeniem postanowień pkt 1. 
 
 
 
 
 
 
2.2. UBEZPIECZENIE  AC(KR) 
 
2.2.1.Przedmiot Ubezpieczenia 
Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wskazane w Załączniku nr 5 do SIWZ – “Wykaz pojazdów” oraz zgłoszone w 
trakcie trwania umowy do ubezpieczenia pojazdy będące w posiadaniu lub użytkowane przez Zamawiającego 
(stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego) wraz ze specjalistyczną zabudową oraz 
wyposażeniem, o ile ponosi on ryzyko ich utraty lub uszkodzenia lub ciąży na nim obowiązek ubezpieczenia, w 
szczególności pojazdy użytkowane na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, użyczenia. 
 
2.2.2. Zakres ubezpieczenia 
2.2.2.1. O ile OWU wykonawcy nie stanowią korzystniej ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w 
wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu, jego części lub wyposażenia (w tym wyposażenia dodatkowego, 
napisów reklamowych jeżeli takie występują) co najmniej wskutek zdarzeń:  
a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu / zderzenia z innymi pojazdami, osobami, 
zwierzętami, budynkami, budowlami, drzewami, słupami i innymi przedmiotami z zewnątrz pojazdu,  
b) przewrócenia się pojazdu,  
c) najechania na przeszkody i nierówności dróg, 
d) uszkodzenia przez osoby trzecie (wybicie szyb, dewastacja w tym szkody w wyniku włamania), 
e) uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia przez zwierzęta, 
f) pożaru, wybuchu, osmalenia, zatopienia, zalania, powodzi, uderzenia pioruna, opadów atmosferycznych, huraganu,  
osuwania lub zapadania się ziemi oraz nagłego działania innych sił przyrody niezależnie od miejsca ich powstania,  
g) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu,  
h) kradzieży pojazdu lub jego części bądź wyposażenia – bez względu na miejsce parkowania,  
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i) uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby przebywające w pojeździe w ramach wykonywanych czynności poboru 
krwi; 
j) uszkodzenia powstałe w następstwie zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia. 
k) utraty bądź zniszczenia kluczyków lub innych urządzeń służących do otwierania lub uruchomienia pojazdu, 
l) ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia polegające na uszkodzeniu szyb w pojazdach bez względu na 
przyczyny ich powstania, z wyłączeniem winy umyślnej. 
 
2.2.2.2. Wykonawca pokrywać będzie szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe z uwzględnieniem jego 
specjalistycznej budowy i przeznaczenia. 
 
2.2.2.3. Wykonawca odpowiada również za szkody niebędące wynikiem rażącego niedbalstwa czy spowodowane 
umyślnie, a powstałe wskutek: 
a) wskutek samoczynnego otwarcia się pokrywy silnika lub bagażnika w czasie jazdy oraz za szkody będące 
następstwem jazdy z otwartymi drzwiami lub pokrywą bagażnika;  
b) wskutek samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym,  
c) wskutek przewożenia prawidłowo zamocowanego ładunku lub bagażu, podczas załadunku i wyładunku,  
d) wskutek wjechania za wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt lub most oraz  
e) wskutek dostania się do wnętrza pojazdu wody,  
f) wskutek nagłego wjechania w nierówność na drodze / nierównosci drogi. 
 
2.2.2.4. Świadczenia dodatkowe. 
Zakresem ubezpieczenia objęte sa ponadto:: 

 holowanie uszkodzonego pojazdu w wyniku zdarzeń objętych AC – do limitu w wysokości co najmniej 2.000,00 
PLN (dwa tysiące złotych) w odniesieniu do każdego zdarzenia objętego ochroną AC. 

 zabezpieczenie uszkodzonego pojazdu od momentu szkody na okres do 3 dni po dokonaniu oględzin i 
sporządzeniu powypadkowej kalkulacji szkody i protokołu szkody – do limitu w wysokości 10% sumy 
ubezpieczenia. 

 koszty zastosowania podjętych środków w celu ratowania ubezpieczonego pojazdu oraz zapobieżenia 
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 

 
2.2.3. Zakres terytorialny 
obszar RP + EUROPA z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium  Rosji, Białorusi, Ukrainy i 
Mołdawii. Dla pojazdu DW629UG – ambulatorium na bazie autobusu – zakres terytorialny – teren RP 
 
2.2.4. Udział własny/franszyza redukcyjna/franszyza integralna 
Udział własny i franszyza redukcyjna nie będą miały zastosowania w pierwszej i kolejnych szkodach 
Franszyza integralna nie wyższa niż 500,00 zł, o ile OWU nie stanowią korzystniej. 
 
2.2.5. Postanowienia dodatkowe do ubezpieczenia AC 
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2.2.5.1. Nie będą miały zastosowania postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ograniczające wypłaty 
odszkodowania dotyczące wieku kierującego pojazdem lub czasem posiadania prawa jazdy. Pojazdem mogą kierować 
osoby w różnym wieku. 
 
2.2.5.2. Amortyzacja części  
Przy wycenie kosztów naprawy Wykonawca nie będzie stosował ubytku wartości części zamiennych (amortyzacji) z 
wyłączeniem ogumienia, akumulatora oraz elementów układu wydechowego. Naprawa z zastosowaniem cen 
oryginalnych części serwisowych rekomendowanych przez producenta danego pojazdu i dystrybuowanych w  
Autoryzowanych Serwisach Obsługi. 
Powyższego nie stosuje się w przypadku wyboru rozliczenia kosztorysowego, gdzie amortyzacja określona jest w 
tabeli nr 3. 
 
2.2.5.3. Konsumpcja sumy ubezpieczenia 
Wykonawca nie będzie stosował pomniejszenia sumy ubezpieczenia o wartosć wypłaconych odszkodowań (zniesienie 
konsumpcji sumy ubezpieczenia). 
 
2.2.5.4. Wykonawca zastosuje klauzulę niezmiennej wartości pojazdu zapewniającej wypłatę odszkodowania przy 
szkodzie całkowitej w kwocie odpowiadającej wysokości sumy ubezpieczenia, pomniejszonej o wartość pozostałości.  
 
2.2.5.5. Uznanie zabezpieczeń 
Wykonawca uznaje posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe pojazdów za wystarczające do udzielenia ochrony 
ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. 
 
2.2.5.6. Zamawiający nie ma obowiązku pozostawienia miejsca szkody bez zmian do czasu oględzin, o ile oględziny 
takie nie nastąpią w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody. 
 
2.2.5.7. Pojazdy będą ubezpieczone wraz z zastosowanym w nich wszelkim wyposażeniem standardowym, 
dodatkowym oraz specjalistycznym (związanym z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością), bez wględu na 
definicję wyposażenia zawartą w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wykonawca nie będzie stosował imitów 
kwotowych i procentowych w stosunku do wartości wyposażenie oraz nie będzie wymagał indywidualnej oceny ryzyka 
i akceptacji Wykonawcy przed zawarciem ubezpieczenia. 
 
2.2.6. Sumy ubezpieczenia auto-casco 
2.2.6.1. Zgodne z Załącznikiem nr 5 do SIWZ – “Wykaz pojazdów”. 
Sumy ubezpieczenia auto-casco podane zostały wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz specjalistycznym, a jeżeli 
występują – również wraz z napisami reklamowymi i okleinami na pojazdach oraz kosztami wykonania napisów 
reklamowych i oklein,   
 
2.2.6.2. Dla pojazdów specjalnych służących do poboru, transportu krwi i substancji krwiopochodnych oraz innych 
substacji związanych z prowadzoną przez Zamawiającego działalnoscią oraz dostosowanych do potrzeb wynikających 
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z działalności Zamawiającego – przez pojęcie suma ubezpieczenia rozumie się zadeklarowaną przez Zamawiającego 
stałą w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej w każdym 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym wartość pojazdu 
wraz kosztami napisów reklamowych i oklein oraz kosztami ich wykonania, określoną w każdej z wystawionych polis 
ubezpieczeniowych. 
Sumę ubezpieczenia stanowi: 
a) dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa wartość nabycia brutto z podatkiem VAT z uwzględnieniem zabudowy i 
wyposażenia specjalistycznego oraz kosztów napisów reklamowych i oklein wraz z kosztami ich wykonania; 
b) dla pozostałych pojazdów - indywidualna wycena, według zasad określonych poniżej, uwzględniająca koszt 
zastosowanych w pojeździe dostosowań i specjalistycznego wyposażenia dodatkowego według wartości odtworzenia 
tego wyposażenia. W ramach sumy ubezpieczenia uwzględniono zabudowę i wyposażenie specjalistyczne oraz koszt 
napisów reklamowych i oklein wraz z kosztami ich wykonania, których wartość wliczona była w cenę pojazdu.  
 
2.2.6.3. Sposób ustalenia sumy ubezpieczenia pojazdów specjalnych służących do poboru, transportu krwi i substancji 
krwiopochodnych oraz innych substacji związanych z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością oraz 
dostosowanych do potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego - suma ubezpieczenia przyjęta została na 
podstawie fakturowej wartości nabycia z uwzglednięniem współczynnika utraty wartości pojazdu w kolejnych latach 
eksploatacji oraz z uwzględnieniem korekty za przebieg pojazdu, zgodnie ze wzorem: 
 
WK = (WN * wsp.r)*kp 
gdzie 
WK – wartość końcowa pojazdu – wartość pojazdu zgłaszana do ubezpieczenia; 
WN – wartość pojazdu nowego, wartość fakturowa 
wsp.r. – współczynnik roczny – uśredniony spadek wartości pojazdu oraz zabudowy, zgodnie z tabelą 1 (wiersz 
„wartość (pojazd+zabudowa)”); 
kp – korekta przebiegu, zgodnie z tabelą nr 2 
 
 
Tabela nr 1 
TABELA WARTOŚCI  POJAZDÓW  SPECJALISTYCZNYCH - wartość pojazdu w kolejnych latach eksploatacji przyjęta jako % wartości fakturowej (nowej): 
 

 
 
Tabela nr 2 
W zależności od intensywności wykorzystania pojazdu: 

Pojazd wykorzystywany sporadycznie 
(przebieg pojazdu niższy o ponad 110.000 
km od normatywnego) 

+ 10% 

Pojazd wykorzystywany sporadycznie 
(przebieg pojazdu niższy o mniej niż 

+5% 

rok eksploatacji 0 rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok 7 rok 8 rok 9 rok 10 rok 11 rok 12 rok 13 rok 14 rok 15 rok 16 rok

wartość pojazdu 100,00% 86,00% 74,00% 64,00% 55,00% 47,00% 41,00% 35,00% 30,00% 27,00% 24,00% 20,00% 16,00% 13,00% 10,00% 8,00% 7,00% 6,00%

100,00% 93,00% 88,00% 83,00% 78,00% 74,00% 70,00% 66,00% 61,00% 56,00% 51,00% 46,00% 42,00% 38,00% 34,00% 31,00% 28,00% 26,00%

100,00% 90,00% 81,00% 73,00% 67,00% 61,00% 56,00% 50,00% 46,00% 41,00% 37,00% 33,00% 29,00% 25,00% 21,00% 19,00% 17,00% 16,00%

17 rok i 
powyżej

wartość 
zabudowy
wartość (pojazd + 
zabudowa)
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110.000 km od normatywnego) 

Pojazd wykorzystywany standardowo 0 % 
Pojazd wykorzystywany intensywnie 
(przebieg znacznie wyższy  o mniej 

110.000 km od przebiegu normatywny)  

-5% 

Pojazd wykorzystywany intensywnie 
(przebieg znacznie wyższy  ponad 110.000 
km od przebiegu normatywny) 

-10% 

 
 
2.2.6.4. Dla pozostałych pojazdów  (innych niż służących do poboru i przewozu krwi i substancji krwiopochodnych oraz 
przewozu innych substancji związanych z działalnością Zamawiającego) – przez pojęcie suma ubezpieczenia rozumie 
się zadeklarowaną przez Zamawiającego – stałą w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej w każdym 12 
miesięcznym okresie rozliczeniowym – wartość pojazdu określoną  w każdej z wystawionych polis ubezpieczeniowych. 
Sumy ubezpieczenia podane są w Załączniku nr 5 do SIWZ – „Wykaz pojazdów”. 
Sumę ubezpieczenia stanowi: 
a) dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa wartość nabycia brutto (z podatkiem VAT) z uwzględnieniem 
wyposażenia dodatkowego fabrycznego lub montowanego przy zakupie nowego pojazdu, kosztów napisów 
reklamowych i oklein wraz z kosztami ich wykonania; 
b) dla pojazdów zakupionych jako używane lub już wcześniej używanych przez Zamawiającego – wartość rynkowa 
określana w oparciu o aktualny katalog wyceny pojazdów, np. INFOEKSPERT, AUDATEX, EUROTAX z 
uwzględnieniem stanu technicznego pojazdu, ustalana każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnych okresów 
rozliczeniowych. W ramach sumy ubezpieczenia uwzględniono wyposażenie dodatkowe fabryczne lub montowane 
przy zakupie nowego pojazdu, którego wartość wliczona była w cenę pojazdu oraz koszt napisów reklamowych i oklein 
wraz z kosztami ich wykonania;. 
 
2.2.6.5. Sumy ubezpieczenia na pierwszy (i drugi) okres rozliczeniowy są podane przez  Zamawiającego w załączniku 
nr 5 do SIWZ – „Wykaz pojazdów”. 
 
2.2.6.6 Suma ubezpieczenia i odszkodowanie, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ – wykaz pojazdów podana 
została z podatkiem VAT  
 
2.2.6.7. Wskazana przez Zamawiającego suma ubezpieczenia poszczególnych pojazdów zawierać będzie wartość 
zastosowanego w nich wyposażenia standardowego, dodatkowego i specjalistycznego oraz wartosc napisów i oklein 
znajdujących się na karoserii pojazdów. 
 
2.2.6.8. Ustalone w powyższy sposób sumy ubezpieczenia będą stałe i niezmienne w każdym 12 miesięcznym okresie 
ubezpieczenia danego pojazdu. Ubezpieczyciel akceptuje zastosowane korekty podane w Załączniku nr 5 do SWIZ – 
„Wykaz pojazdów. 
 
2.2.6.9 Wykonawca uznaje sumę ubezpieczenia podaną przez Zamawiającego za odpowiadającą wartości 
ubezpieczonego pojazdu i nie bedzie ponosił z tego tytułu konsekwencji w postaci niedoubezpieczenia lub 
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nadubezpieczenia. W przypadku szkody całkowitej podana przez Zamawiającego i przyjęta w polisie suma 
ubezpieczenia będzie stanowiła podstawę wyliczenia szkody. 
 
 
2.2.7. Warunki likwidacji szkody 
 
2.2.7.1. Likwidacja szkód będzie odbywać się w trybie bezgotówkowym, a na wniosek Zamawiającego w trybie 
gotówkowym 
 
2.2.7.2 Oględziny uszkodzonego pojazdu nastąpią nie później niż dwa dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. 
Oględziny odbywać się będą w miejscu określonym przez Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania określonego 
terminu oględzin, Zamawiajacy może przekazać pojazd do warsztatu naprawczego przekazując Wykonawcy zdjęcia 
pojazdu oraz kosztorys naprawy. Ubezpieczyciel związany jest treścią takiej oceny technicznej.  
 
2.2.7.3. Naprawa uszkodzonego pojazdu będzie się odbywać w warsztacie określonym przez Zamawiającego, przy 
czym Ubezpieczyciel zobowiązuje się do uznania stawek roboczogodzin stosowanych w Autoryzowanym Serwisie 
Obsługi danej marki wybranym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem specyfiki pojazdów. 
 
2.2.7.4.Rozliczenie szkody następować będzie na podstawie rachunków, poniesionych kosztów naprawy. Ceny części 
będą ustalane na podstawie cen oryginalnych części producenta / importera w oparciu o system kalkulacji (np. 
AUDATEX, EUROTAX), a w przypadku braku ustalenia w ten sposób na podstawie faktycznej ceny zakupu 
 
2.2.7.5. Szkoda całkowita zachodzi wówczas, kiedy koszt naprawy pojazdu liczony według stawek roboczogodzin 
Autoryzowanego Serwisu Obsługi wybranego przez Zamawiającego oraz cen części zamiennych producenta, 
przekracza 70% sumy ubezpieczenia pojazdu.  
W przypadku konieczności demontażu i montażu specjalistycznej zabudowy w celu dokonania naprawy koszty te nie 
są uwzględniane do wyliczenia szkody całkowitej 
 
2.2.7.6. Szkody wyrządzone Zamawiającemu przez innych posiadaczy pojazdów mechanicznych mogą być 
likwidowane z polisy AC. W takiej sytuacji szkody te nie będą stanowić czynnika obciążającego współczynnik 
szkodowy ubezpieczonego – warunkiem jest zamknięcie postępowania regresowego do sprawcy i zregresowania 
należnych Wykonawcy kwot. Do czasu zamknięcia procedury regresowej szkoda obciąża szkodowość Zamawiającego 
w takiej kwocie jaka nie została zregresowana 
 
2.2.7.7. Wykonawca zapewni pomoc w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie w przypadku szkody całkowitej – 
co najmniej w zakresie pomocy w sprzedaży pozostałości. Wartość pozostałości ustalana będzie na podstawie 
najwyższej uzyskanej oferty zakupu pozostałości. 
Jeżeli Wykonawca nie udzieli pomocy przy sprzedaży pozostałości lub Zamawiający uzyska wyższą ofertę sprzedaży, 
Zamawiający na własną rękę dokona sprzedaży pozostałości przedstawiając Wykonawcy umowę kupna-sprzedaży 
bądź fakturę w celu ustalenia ostatecznej wysokości odszkodowania. Kwota wypłaty odszkodowania będzie stanowiła 
różnicę pomiędzy sumą ubezpieczenia a kwotą uzyskaną w wyniku sprzedaży pozostałości. 



8 

 
2.2.8. Okres ubezpieczenia 
Od dnia wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony dla poszczególnego pojazdu (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do 
SIWZ) przez okres 24 miesięcy z zastrzeżeniem postanowień pkt.1  
 
2.2.9. Zakres ochrony - warunki fakultatywne (sugerowane)  
zgodnie z Rozdziałem nr XIII pkt.4 SIWZ – Kryteria wyboru oferty 
 

Lp. Warunki ubezpieczenia / Zakres ochrony Ilość punktów 

A Rozszerzenie zakresu ochrony dla ryzyka AC + KR do all risks, zgodnie z definicją: 
Zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub 
utracie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od 
woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, powstałe w związku z 
ruchem i postojem, w tym w szczególności powstałe na skutek: 
a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, z 

osobami, zwierzętami lub przedmiotem/ przedmiotami  pochodzącym z zewnątrz i wewnątrz 
pojazdu, najechania na przeszkody i nierówności dróg, przewrócenie się pojazdu w związku z 
ruchem; 
b) uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie i zwierzęta (np. dewastacja); 
c) powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, osmalenia, zalania, wybuchu, opadu 
atmosferycznego, huraganu, osuwania się ziemi oraz działania innych sił natury; 
d) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz i z 
wewnątrz pojazdu; 
e) uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby przebywające w pojeździe w ramach 
wykonywanych czynności poboru krwi; 
f) uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zaboru w celu krótkotrwałego użycia; 
g) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia – bez względu na miejsce parkowania; 
h) ) ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia polegające na uszkodzeniu szyb w 
pojazdach bez względu na przyczyny ich powstania, z wyłączeniem winy umyślnej. 

i) utraty bądź zniszczenia kluczyków lub innych urządzeń służących do otwierania lub 
uruchomienia pojazdu. 
Wykonawca pokrywać będzie szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe z uwzględnieniem 
jego specjalistycznej budowy i przeznaczenia. 

58 

Brak akceptacji  0 

B Obniżenie franszyzy integralnej dla ryzyka AC + KR do poziomu 300 zł 2 

Brak akceptacji  0 

 
 
 
2.3.UBEZPIECZENIE NNW 
 
2.3.1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczenie NNW kierujących pojazdem i pasażerów obejmujące wszystkie miejsca w pojazdach wskazanych w 
Załączniku nr 5 do SIWZ – “Wykaz pojazdów”. 
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2.3.2. Suma ubezpieczenia  
Suma ubezpieczenia NNW – 10.000,00 zł. na każde miejsce w pojeździe bez względu na liczbę miejsc w pojeździe 
 
2.3.3. Warunki wymagane do NNW 
2.3.3.1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu 
wynikające z używania tego pojazdu, tj. powstałe (o ile OWU nie stanowią korzystniej dla Zamawiającego): 
a) w związku z ruchem pojazdu,; 
b) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, 
c) podczas zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy / podczas przebywania w pojeździe w przypadku 
zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy, 
d) podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy / przejazdu; 
e) bezpośrednio przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu; 
f) u kierowcy podczas tankowania paliwa na stacji paliw; 
g) u kierowcy podczas otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji, 
h) przy wykonywaniu innych czynności związanych z bezpośrednią obsługą pojazdu, dokonywanych w bezpośredniej 
bliskości pojazdu; 
i) powstałe wskutek pożaru lub wybuchu pojazdu.  
 
2.3.3.2. Zakres ochrony obejmuje (o ile OWU nie stanowią korzystniej dla Zamawiającego) minimum: 
a) trwały uszczerbek na zdrowiu (procent sumy ubezpieczenia odpwoiadajacy procentowi trwałego uszczerbku w 
przypadku częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, 100% sumy ubezpieczenia w przypadku 100% trwałego 
uszczerbku); 
b) śmierć (100% świadczenia na wypadek śmierci),  
c) pokrycie i zwrot kosztów 
- nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – w wysokości do 10% sumy ubezpieczenia,  
- przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych – w wysokości do 10% sumy ubezpieczenia,  
- leczenia, w tym rehabilitacji – w wysokości do 10% sumy ubezpieczenia,  
- transportu zwłok – w wysokości do 50% sumy ubezpieczenia.  
 
 
2.3.4. Zakres terytorialny:  
teren RP i zagranica; Dla pojazdu DW629UG – ambulatorium na bazie autobusu – zakres terytorialny – teren RP 
 
2.4. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 
 
2.4.1. Zakres terytorialny 
Polska i inne kraje Europy 
 
2.4.2. Zakres ochrony: 
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2.4.2.1 Ubezpieczenie powinno obejmować co najmniej zdarzenia takie jak: 
a) objęte zakresem ubezpieczenia AC 
b) wypadek (w szczególności wypadek drogowy lub kolizja, utrata możliwości poruszania sie pojazdem wynikająca z 
najechania na przedmioty w taki sposób,  że koła pojazdu nie mają styczności z nawierzchnią, opuszczenie drogi w 
wyniku utraty panowania nad pojazdem) 
c) awaria pojazdu – niesprawnośc pojazdu powstała z przyczyn wewnętrznych (mechanicznych, elektrycznych, 
elektronicznych, pneumatycznych) powodująca unieruchomienie pojazdu, w tym również niesprawność oświetlenia 
zewnętrznego (przepalenie żarówki), niesprawność wycieraczek, pasów bezpieczeństwa, alarmu 
d) awaria ogumienia,  
e) rozładowanie akumulatora, 
f) wyczerpanie paliwa, 
g) użycie niewłaściwego paliwa, 
h) zamarznięcie paliwa 
i) kradzież pojazdu, 
j) zatrzaśnięcie wewnątrz pojazdu oraz zniszczenie, kradzież, zagubienie lub utrata z innych przyczyn kluczyków lub 
sterowników służących do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu, 
k) uszkodzenie ciała lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania 
pojazdu,  
l) nagłe zachorowanie kierowcy. 
 
2.4.2.2. O ile OWU Wykonawcy nie stanowią korzystniej, dla pojazdów, w przypadku unieruchomienia pojazdu na 
skutek jednego ze zdarzeń wskazanych w pkt.2.4.2.1: 
a) zorganizowanie pomocy i pokrycie kosztów naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia w przypadku unieruchomienia; 
b) zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania w przypadkach wymienionych powyżej, jeżeli pojazd nie nadaje się do 
naprawy na miejscu zdarzenia, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – na odległość do 150 km (z 
możliwością ustalenia holowania na większą odległość za dopłatą przez ubezpieczonego, o ile koszty te nie mogą być 
pokryte w ramach ubezpieczenia AC). 
c) pokrycie kosztów parkingu (w przypadku powstania wymienionych powyżej zdarzeń poza godzinami pracy 
warsztatu) do czasu możliwości odholowania do warsztatu – przez okres minimum 3 dób. 
d) złomowanie pojazdu 
e) pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego w okresie 7dni od dnia wystąpienia zdarzenia w razie wypadku, 
awarii lub kradzieży pojazdu; 
f) pokrycie kosztów noclegu przez okres 3 dób dla osób przebywajacych w pojeździe (nie wiecej niż ilość osób 
wskazana w dowodzie rejestracyjnym) 
g) pokrycie kosztów transportu do miejsca noclegu lub do miejsca siedziby Zamawiającego osób znajdujących się w 
pojeździe lub kontynuacji podrózy do miejsca przeznaczenia; 
Przez awarię rozumie się także awarię oświetlenia zewnętrznego pojazdu, ogumienia, akumulatora, wycieraczek, 
pasów bezpieczeństwa, alarmu, zatrzaśnięcie kluczyków lub uszkodzenie kluczyków (lub innych urządzeń potrzebnych 
do otwarcia pojazdu), brak paliwa. 
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2.4.2.3. Nie ma zastosowania franszyza kilometrowa –  limit odległości pomiędzy miejscem zdarzenia objętego 
ubezpieczeniem Assistance a miejscem siedziby Zamawiajacego wynosi 0 km 
 
2.4.2.4. Ubezpieczenie assistance zawarte będzie co najmniej dla: 

 pojazdów osobowych, osobowo- ciężarowych, 
 ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony  
 busów o liczbie miejsc w pojeździe poniżej 10 

 
 
2.4.3. Warunki fakultatywne (sugerowane) 
zgodnie z Rozdziałem nr XIII pkt. 4 SIWZ – Kryteria wyboru oferty 
 

Lp. Warunki ubezpieczenia / Zakres ochrony Ilość punktów 
D Podniesienie limitu na holowanie w ryzyku ASS  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że w ubezpieczeniu Assistance limit holowania 
na terenie RP zwiększa się do 350 km. 

10 

Brak akceptacji  0 

E Wprowadzenie limitu na holowanie i inne usługi ASS dla pojazdów na bazie autobusu, – 
dotyczy w szczególności ambulatorium na bazie autobusu: pojazd DW629UG poz. nr 4 wykazie 
pojazdów – Załacznik nr 5 do SIWZ, zgodnie z zapisem 

Zakres ubezpieczenia Assistance dla pojazdu o nr rej DW629UG na terenie RP  – 

Wykonawca dokona zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów holowania do 

wysokości 15.000 zł w przypadku następujących zdarzeń 
a) zderzenie się pojazdów, 
b) zderzenie się pojazdów z osobami, zwierzętami i innymi przedmiotami z zewnątrz pojazdów 
c) awarii 

30 

Brak akceptacji  0 
 
 
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE DODATKOWE  
 
 
3.1. Zamawiający wymaga ustalenia składek / stawek dla poszczególnych rodzajów pojazdów zgodnie z wymogami 
Formularza oferty (Załącznik 1 do SIWZ) oraz Formularza cenowego (Załącznik 1.1 do SIWZ). Należy podać wysokość 
poszczególnych stawek za ubezpieczenie oraz składki na okres 12 i 24 miesięcy. 
 
3.2. Nowo zakupione pojazdy (nowe i używane) będą na wniosek Zamawiającego włączane do ochrony na warunkach 
niniejszego zamówienia,  
Pojazd zakupiony (nabyty) w trakcie obowiązywania umowy zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach i 
zgodnie z zapisami SIWZ w zakresie OC, AC i NNW, ASS od momentu zgłoszenia. Zgłoszenie pojazdu do 
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ubezpieczenia nastąpi najpóźniej w dniu rejestracji z podaniem podstawowych danych (tj. rodzaj pojazdu, marka, typ, 
model, rok produkcji, numer nadwozia VIN, dla AC również suma ubezpieczenia) natomiast dostarczenie dokumentów 
(faktura zakupu, świadectwo homologacji, dowód rejestracyjny) nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia do ubezpieczenia.  
Zamawiający nie ma obowiązku włączania nowo zakupionych pojazdów do ochrony ubezpieczeniowej na warunkach 
niniejszej SIWZ. 
3.2.1. Okres odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku zgłoszenia nowych pojazdów trwa: 

a) dla pojazdów zgłoszonych w pierwszym okresie rozliczeniowym (tj. zgłoszonych w okresie 03.10.2016 – 
02.10.2017) – 24 miesiące od daty rozpoczęcia ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów, z zastrzeżeniem 
pkt. 1.4 dotyczącego wyrównywania okresów ubezpieczenia;  
b) dla pojazdów zgłoszonych w drugim okresie rozliczeniowym (tj. zgłoszonych w okresie 03.10.2017 – 
02.10.2018) – 12 miesięcy od daty rozpoczęcia ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów zgłoszonych do 
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt. 1.4 dotyczącego wyrównywania okresów ubezpieczenia;  

 
3.3. Wykonawca odstąpi od dokumentacji fotograficznej w odniesieniu do pojazdów nowo nabytych oraz w sytuacji 
kontynuowania ubezpieczenia Autocasco bez jednego dnia przerwy bez względu na Ubezpieczyciela. Pojazdy 
wymienione w Załączniku nr 5 do SIWZ – “Wykaz pojazdów” oraz pojazdy nowe zakupione w sieci autoryzowanych 
dealerów, pojazdy posiadające aktualną polisę Autocasco bez jednego dnia przerwy zgłaszane będą do ubezpieczenia 
bez konieczności dokonania oględzin. 
 
3.4. Za naprawę szkody Wykonawca za wystarczającą uznawać będzie kopię faktury poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez uprawnioną osobę. 
 
3.5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze 
szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie zgodnie z 
ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w 
sprawie dotyczącej szkody. Wypłata odszkodowania nie będzie uzależniona od zakończenia prowadzonego 
postępowania karnego w danej sprawie. 
 
3.6. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają odpowiednie ogólne warunki 
ubezpieczenia Wykonawcy. 
 
3.7. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ dopuszczalne są wyłącznie standardowe wyłączenia odpowiedzialności 
Wykonawcy. 
 
3.8. W razie nie wykorzystania opłaconej składki za ubezpieczenia dobrowolne pojazdu – AC i NW (np. zbycie 
pojazdu, złomowanie) Wykonawca dokona zwrotu składki na konto Zamawiającego. Rozliczenie niewykorzystanej 
składki nastąpi na zasadzie pro–rata temporis – zgodnie z klauzulą proporcjonalnej płatności składek – klauzula 05. 
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3.9. Przed zawarciem umowy i wystawieniem polis na dany okres rozliczeniowy Zamawiajacy poda aktualny wykaz 
pojazdów. Wykaz ten będzie stanowił załącznik do polisy. 
Polisy będą wystawiane na każdy okres rozliczeniowy i będą uwzględniały aktualne sumy ubezpieczenia oraz 
wysokość składki za dany okres rozliczeniowy.  
Polisy lub inne dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawiane nie później niż na 3 dni robocze przed początkiem 
okresu ubezpieczenia poszczególnych pojazdów, wynikający z niniejszej SIWZ lub złożonego wniosku. Polisy będą 
wystawiane na 12 miesięczne okresy ubezpieczenia.  
 
3.10. Określone w umowie sumy ubezpieczenia i limity (np.: przewidziane w poszczególnych klauzulach lub dla 
poszczególnych ryzyk) stosuje się w pełnej wysokości do każdego 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego. Wszelkie 
limity, które mają zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu, które ulegną konsumpcji będą mogły zostać 
uzupełnione do pełnej wysokości przy zastosowaniu podanej stawki w Formularzu oferty i Formularzu cenowym. 
 
3.11. Na wniosek Zamawiającego lub pełnomocnika Zamawiajacego, Wykonawca przygotuje raport zawierający dane 
o przebiegu ubezpieczeń (np. raport szkodowy). Wykonawca udzieli odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych. 
 
3.12. Wykonawca gwarantuje niezmienność stawek i składek w trakcie trwania umowy 
 
3.13. Składka z tytułu zawartych ubezpieczeń będzie opłacana jednorazowo za każdy 12-miesięczny okres 
ubezpieczenia w ciągu 21 dni daty wystawienia dokumentu ubezpieczenia.  
 
3.14. Szkodowość według załączonych zaświadczeń – Załacznik nr 7 do SIWZ 
 
3.15. Jeśli ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia 
korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w niniejsze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stosowane 
będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 
 
3.16. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia (w tym wnioski o ubezpieczenie pojazdów) kierowane do drugiej strony 
uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub pocztą elektroniczną, lub w formie 
pisemnej. 
 
3.17. Wszelkie spory wynikające z umów ubepzieczenia rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 
 
4. KLAUZULE DODATKOWE DO UBEZPIECZENIA 
 
4.1. KLAUZULE OBLIGATORYJNE  
 
Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia AC, KR – 01, 02, 03, 05, 06, 07 
Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia NNW – 01, 02, 03, 06 
Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia OC – 01, 03. 
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Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia ASS – 01, 03,  
 
 
KLAUZULA 01 
KLAUZULA PROLONGATY ZAPŁATY SKŁADKI 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy 
ubezpieczenia ustala się, że brak wpłaty przez Zamawiającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie 
przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielonej 
ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Wykonawcę od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki zakład Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć 
Zamawiającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14-dniowy termin do zapłaty składki(raty). W przypadku nie 
dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Wykonawca może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem 
natychmiastowym.  
 
KLAUZULA 02 
KLAUZULA PŁATNOŚCI RAT  
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy 
ustala się, iż w przypadku wypłaty odszkodowania, Wykonawca nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty 
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych oraz żądania zapłaty pozostałych rat.  
Jeżeli zapłata należnej Wykonawcy składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, 
za termin zapłaty uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek 
Wykonawcy, pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego były zgromadzone wystarczające środki. W odmiennym 
przypadku za termin zapłaty uważa się chwilę, w której Wykonawca otrzymał składkę na właściwy rachunek i mógł nią 
dysponować.  
 
KLAUZULA 03  
KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI  
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy 
ubezpieczenia ustala się, że początek okresu odpowiedzialności Wykonawcy jest tożsamy z początkiem okresu 
ubezpieczenia.  
 
KLAUZULA 04 
KLAUZULA GWARANCJI SUMY UBEZPIECZENIA 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy 
ubezpieczenia ustala się, że suma ubezpieczenia pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia będzie obowiązywać 
przez cały okres umowy ubezpieczenia w niezmienionej wysokości, stanowiąc podstawę do ustalenia odszkodowania 
w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, która nastąpiła w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej 
 
KLAUZULA 05  
KLAUZULA PROPORCJONALNEJ PŁATNOŚCI SKŁADKI – PRO RATA TEMPORIS 
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Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy 
ubezpieczenia ustala się, że wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, w szczególności 
dopłata lub zwrot składek, dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej bez 
stosowania przez Wykonawcę kosztów manipulacyjnych 
 
KLAUZULA 06 
KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD  
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy 
ubezpieczenia ustala się, że w każdym przypadku określenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia terminu na 
zgłoszenie szkody do Wykonawcy, zapis mówiący o tym terminie zostaje rozszerzony o następujący zapis: „W 
przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po 
terminie określonym w warunkach”. 
 
KLAUZULA 07 
KLAUZULA WYŁĄCZENIA REGRESU 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy 
ubezpieczenia ustala się, że na Wykonawcę nie przechodzą roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym 
przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie 
usług. Nie przechodzą na Wykonawcę również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność 
gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma 
zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.  
 
4.2. KLAUZULE FAKULTATYWNE 
 
KLAUZULA F1 
Klauzula rezygnacji z trybu szkody całkowitej 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy 
ubezpieczenia ustala, że dla pojazdów specjalistycznych dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, służących do 
poboru, transportu krwi i substancji krwiopochodnych oraz innych substancji związanych z prowadzoną przez 
Zamawiającego działalnością, które to pojazdy ze względu na swoje wyposażenie nie są ogólnie dostępne na rynku 
wtórnym, a ich wartość rynkowa nie wynika jednoznacznie z katalogu wyceny pojazdów (np. INFOEKSPERT, 
AUDATEX, EUROTAX), Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z trybu likwidacji szkody z zastosowaniem 
definicji szkody całkowitej i naprawę pojazdu zgodnie z systemem serwisowym (bez potrąceń amortyzacyjnych). 
Odszkodowanie wypłacone przez Wykonawcę w przypadku likwidacji takiej szkody, nie przekroczy 100% wysokości 
ustalonej sumy ubezpieczenia. 
 


