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Załącznik nr 1 do SIWZ nr 248/2016/N/Lubliniec 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu 

ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec 

NIP:575-16-53-596 

REGON:  000310083 

 

 

Przedmiotem postępowania jest: 

1. Ubezpieczenia komunikacyjne 

1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych 

Zakres ubezpieczenia: 

Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu szkód powstałych 

w związku z ruchem tych pojazdów, których następstwem jest szkoda na osobie lub szkoda 

w mieniu. 

Suma gwarancyjna:  

1) w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, 

którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 

2) w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, 

którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: brak 

2. Ubezpieczenie Auto Casco  

Zakres ubezpieczenia AC: 

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu w związku 

z ruchem i postojem pojazdu wskutek: 

1) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym 

pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi zarówno z zewnątrz 

jak  i z wewnątrz pojazdu. W przypadku pojazdów uprzywilejowanych na 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie ma wpływu nieprzestrzeganie przez 

kierującego pojazdem w chwili zdarzenia szkodowego w trakcie akcji ratowniczej z 

użyciem sygnałów świetlnych i/lub dźwiękowych obowiązujących przepisów, w tym 

ograniczeń prędkości oraz zasad ruchu drogowego. 

2) uszkodzenia przez osoby trzecie – dewastacja (w tym również włamanie), 
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3) zdarzeń losowych: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, 

powodzi, zatopienia, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania bądź osuwania się 

ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego 

z zewnątrz pojazdu, 

4) kradzieży pojazdu, jego części bądź wyposażenia, 

5) uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub 

kradzieży pojazdu. 

 

Wymagane warunki obligatoryjne: 

- rozliczenie szkody: bezgotówkowe, serwisowe, 

- wartość pojazdów: brutto (z VAT), 

- wykupiona amortyzacja, 

- wykupiona konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania, 

- zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega 

zmianie w całym okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia).  

W przypadku pojazdów specjalistycznych (zwłaszcza pojazdów sanitarnych i karetek 

pogotowia) ich wartość uwzględnia dokonane modyfikacje dostosowujące dany 

pojazd do specjalistycznego przeznaczenia, w tym wyposażenie zamontowane na 

stałe oraz nosze. Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości 

rynkowe i w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych 

wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego 

itp. (za wyjątkiem ogumienia). 

- zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego 

przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może 

przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do 

wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej  z kosztorysów i faktur 

VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody, 

- niezwłocznie po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o 

fakcie stwierdzenia szkody całkowitej 

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się przedstawić kosztorys do szkody nie później niż w 

terminie 7 dni od daty oględzin.  

 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak  

Franszyza redukcyjna: brak 

 

3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu 

mechanicznego 

Zakres ubezpieczenia: 

Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu 

oraz: 

1) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, 
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2) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju 

pojazdu na trasie jazdy, 

3) podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, 

4) podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej 

z pojazdem. 

 

Suma ubezpieczenia: 10 000  zł na miejsce w pojeździe 

 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: brak 

 

4. Ubezpieczenie szyb - suma ubezpieczenia 3 000 zł na pojazd 

Rejestr pojazdów podlegających ubezpieczeniu zgodnie z załącznikiem nr 10 do 

SIWZ. 

 

Polisy komunikacyjne zostaną wystawione od razu na wszystkie pojazdy  

z uwzględnieniem terminów płatności składek dostosowanych do okresów ekspiracji 

polis tj. pierwsza rata składki będzie płatna 21 dni od rozpoczęcia ochrony 

ubezpieczeniowej poszczególnych pojazdów.  

 

KLAUZULE DODATKOWE - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

1. Adekwatnie do ryzyk, w których mają zastosowanie, w programie ubezpieczeniowym 

obowiązują klauzule dodatkowe. 

2. Klauzule dodatkowe to zarówno klauzule obligatoryjne jak i fakultatywne. Status  

i treść poszczególnych klauzul określono poniżej. 

3. Klauzule obligatoryjne muszą zostać przez Wykonawcę bezwzględnie przyjęte.  

4. Za przyjęcie klauzuli fakultatywnej Wykonawca otrzyma liczbę punktów przypisaną 

danej klauzuli. 

5. Przyjęcie danej klauzuli oznacza iż jest ona przyjęta do wszystkich rodzajów ryzyk  

i ubezpieczeń w których ma zastosowanie. 

 

 

Nazwa klauzuli Status 

Liczba pkt.  

za  

przyjęcie 

klauzuli 

OC AC NNW SZ 

1.  Klauzula trwałych następstw zawału serca i 

udaru mózgu 
F 5   +  

2.  1. Klauzula współdziałania przy zbyciu F 15  +   
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Nazwa klauzuli Status 

Liczba pkt.  

za  

przyjęcie 

klauzuli 

OC AC NNW SZ 

pojazdu po szkodzie całkowitej 

3.  2. Klauzula likwidatora szkód F 20 + + + + 

 

Legenda do powyższej tabeli: 

 

LEGENDA – zastosowanie klauzul do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń Skrót 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych OC 

Ubezpieczenie Autocasco AC 

Ubezpieczenie następstw  nieszczęśliwych wypadków NNW 

Ubezpieczenie Szyb  SZ 

LEGENDA - status Skrót 

Klauzula obligatoryjna  O 

Klauzula fakultatywna F 

 

TREŚĆ KLAUZUL 

 

1. Klauzula trwałych następstw zawału serca i udaru mózgu 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że ubezpieczeniem objęte są również trwałe 

następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, powstałe u kierowcy podczas ruchu 

pojazdu mechanicznego. 

2. Klauzula współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody 

całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel 

podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po 

szkodzie. Cena zbycia pozostałości po szkodzie nie może być niższa niż cena ustalona 

przez Ubezpieczyciela podczas oględzin uszkodzonego pojazdu. Warunkiem zbycia 

przez Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez 

Ubezpieczającego. 

 

3. Klauzula likwidatora szkód 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania 

likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego.  Po zawarciu 

umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich 

danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby 

sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii  

i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie 

poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.  
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ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ  

Zakres opisany powyżej jest zakresem minimalnym.  

W odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy 

ogólnych warunkach ubezpieczeń. 

Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których 

wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie 

zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.  

Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia 

jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania. 

 


