Oznaczenie sprawy: OZ-P/KLA/07/2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –
Część II- Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, majątku i odpowiedzialności cywilnej
Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 1
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Zamawiającego w następującym zakresie:
1.1.1

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

1.1.2

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

1.1.3

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA WRAZ Z KLAUZULAMI DODATKOWYMI

1.1.4

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY
POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH
POJAZDÓW (OC)

1.1.5

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AC)

Zamawiający przewiduje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia 01 stycznia
2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2.

ZAMAWIAJĄCY:

1. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz
ul. Podmiejska 2A, 62 - 800 Kalisz
3. MIEJSCE UBEZPIECZENIA:

•

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 30-38

•

62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 2A

•

62-800 Kalisz, ul. Majkowska 26

4. PŁATNOŚĆ SKŁADKI ZA WSZYSTKIE RYZYKA OBJĘTE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ:
4.1 Zamawiający będzie dokonywał przelewem wpłat składek ubezpieczeniowych dla
poszczególnych rodzajów ubezpieczeń w 12 miesięcznych równych ratach. Harmonogram
płatności:
• I rata – 05.02.2020 r.
• II rata – 05.03.2020 r.
• III rata – 05.04.2020 r.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

IV rata - 05.05.2020 r.
V rata – 05.06.2020 r.
VI rata – 05.07.2020 r.
VII rata – 05.08.2020 r.
VIII rata -05.09.2020 r.
IX rata – 05.10.2020 r.
X rata – 05.11.2020r.
XI rata – 05.12.2020 r.
XII rata – 31.12.2020 r.

5. Adres do korespondencji w sprawie Zamówienia:
Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz
tel.: (+48) 62 768 00 00, fax: (+48) 62 768 00 22
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek (dni robocze) 7:00 - 15:00
Strona www: www.pks.kalisz.pl; www.kla.com.pl

6. Informacje o Zamawiającym
Pełna nazwa jednostki
Adres

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
62 – 800 Kalisz, ul. Wrocławska 30 – 38

NIP

6180033902

Regon

250442603

PKD Główne
Szczególna forma prawna

Własność

Liczba pracowników
Rok rozpoczęcia działalności
Prognozowane Przychody ogółem
Przebieg ubezpieczenia
komunikacyjnego

4931Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
117 - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
113 - WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB
SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
226 osób
01.06.1994 rok
2018 rok – 33 316 500,00 PLN
2019 rok – 33 498 000,00 PLN

w załączeniu przedstawiono zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia
komunikacyjnego.

Rodzaj prowadzonej działalności do 49, 31, Z, TRANSPORT LADOWY PASAZERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI;
ubezpieczenia OC działalności
49, 39, Z, POZOSTAŁY TRANSPORT LADOWY PASAZERSKI, GDZIE
INDZIEJNIESKLASYFIKOWANY
zgodnie z KRS
49, 39, Z, POZOSTAŁY TRANSPORT LADOWY PASAZERSKI, GDZIE
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INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁACZENIEM MOTOCYKLI
71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
45, 32, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA CZESCI I AKCESORIÓW DO
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁACZENIEM
MOTOCYKLI
47, 30, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
52, 21, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA WSPOMAGAJACA TRANSPORT
LĄDOWY
68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERZAWIONYMI
73, 12, D, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
73, 11, Z, DZIAŁALNOSC AGENCJI REKLAMOWYCH
77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, ZWYŁACZENIEM MOTOCYKLI
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ROZDZIAŁ 2
Ubezpieczenie majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej
I.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK:

1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:
1.1
Przedmiotem ubezpieczenia jest całe mienie należące do Zamawiającego zgodnie
z ewidencją środków trwałych:
Tabela nr 1 Wykaz sum ubezpieczenia majątku
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w zł

1

Budynki

10 656 155,07

2.

Budowle

3 765 726,00

3.

Maszyny, urządzenia, wyposażenie

2 034 048,00

4.

Środki obrotowe

5.

Mienie pracownicze

50 000,00

6.

Mienie osób trzecich

50 000,00

7.

Nakłady inwestycyjne

50 000,00

8.

Gotówka w schowku

20 000,00

500 000,00

Razem:

17 125 929,07

1.2. W przedmiocie ubezpieczenia nie znajduje się mienie wykazane poniżej:
a) szklarnie, namioty,
b) budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki,
c) dzieła sztuki oraz przedmioty o wartości zabytkowej.
2. MIEJSCE UBEZPIECZENIA:
62 - 800 Kalisz, ul. Wrocławska 30 – 38
62 - 800 Kalisz, ul. Podmiejska 2A

3.

ZAKRES UBEZPIECZENIA:
3.1. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie wszystkich ryzyk w odniesieniu do zgłoszonych
grup mienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i

niezależne od woli Ubezpieczającego zdarzenia powodujące zniszczenie, uszkodzenie
lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną w miejscu ubezpieczenia; z
zastrzeżeniem wyłączeń oraz po uwzględnieniu dodatkowych klauzul i uzgodnień
zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3.2. Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe w przedmiocie
ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem prowadzonej akcji ratowniczej
związanej z wystąpieniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.
3.3. W granicach sum ubezpieczenia Wykonawca pokrywa ponadto:
a) powstałe koszty zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia przed uszkodzeniem
w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem losowym oraz koszty
związane z ratunkiem dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie
do zwiększenia strat: koszty te wypłacane są w przypadku, gdy były właściwe,
choćby okazały się bezskuteczne,
b) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki
i demontażu części niezdatnych do użytku, maksymalnie do ustalonej wysokości
szkody objętej zakresem ubezpieczenia,
c) oraz inne zgodnie z OWU.
4 Wyłączenia ogólne
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej bez względu na przedmiot ubezpieczenia nie mogą być
wyłączone następujące ryzyka:
4.4.1 pożar
4.4.2 bezpośrednie uderzenie pioruna;
4.4.3 eksplozja;
4.4.4 upadek statku powietrznego;
4.4.5 huragan, deszcz nawalny;
4.4.6 powódź;
4.4.7 grad, lawina, napór lodu lub śniegu;
4.4.8 trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi;
4.4.9 uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy;
4.4.10 szkody wodociągowe;
4.4.11 upadek drzew, budynków lub budowli;
4.4.12 przepięcia spowodowane wyładowaniem atmosferycznym;
4.4.13 katastrofa budowlana;
4.4.14 kradzież z włamaniem i rabunek;
4.4.15 dewastacja (wandalizm);
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4.4.16 szyby i inne szklane przedmioty od stłuczenia.
4.4.17 dym, sadza
5 LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
5.1. Limit na pierwsze ryzyko dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji
dla maszyn urządzeń, wyposażenia stanowi wysokość 200 000,00 PLN
5.2. W odniesieniu do GOTÓWKI ubezpieczonej systemem na pierwsze ryzyko – dla ryzyka
kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu, rabunku w transporcie przyjmuje się
wysokość maksymalnej straty, jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia.
Przyjęte limity odpowiedzialności dla poszczególnych ryzyk wynoszą:
1) kradzieży z włamaniem:

20 000,00 PLN

2) rabunku w lokalu:

20 000,00 PLN

3) rabunek w transporcie na terenie RP:

20 000,00 PLN

5.3 10 000,00 PLN na zdarzenie w rocznym okresie ubezpieczenia dla kosztów naprawy
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych uszkodzonych podczas włamania.
5.4 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do przedmiotów
od stłuczenia w rocznym okresie ubezpieczenia (tj. szyby okienne i drzwiowe, neony,
tablice świetlne, przegrody ścienne, płyty marmurowe itp.).
6 USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY:
6.1. Odszkodowanie płatne bez uwzględnienia podatku VAT.
6.2. Sumy ubezpieczenia nie zawierają podatku VAT.
7. Franszyzy redukcyjne:
- 500,00 PLN
8.

OKRES UBEZPIECZENIA
Okres ubezpieczenia: od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, z
uwzględnieniem rocznych okresów rozliczeniowych.

II.UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK.
1.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:

1.1

Przedmiotem ubezpieczenia są:
1.1.1 stacjonarny sprzęt elektroniczny,
1.1.2 przenośny sprzęt elektroniczny,
1.1.3

nośniki danych, wymienne nośniki danych,

1.1.4 koszty odtworzenia danych, odtworzenia oprogramowania.
2.

MIEJSCE UBEZPIECZENIA:

2.1.

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostanie mienie wymienione w pkt 1.1.
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W odniesieniu do sprzętu stacjonarnego:
62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 30-38
2.2.

W odniesieniu do sprzętu przenośnego i ruchomego – teren RP.

3. ZAKRES UBEZPIECZENIA:
3.1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne
od woli Ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu
ubezpieczenia objętego ochroną, podczas przechowywania, użytkowania,
przewożenia i przenoszenia, a w szczególności:

a) ogień i inne zdarzenia losowe,
b) zalanie wodą bez względu na jej pochodzenie,
c) działania człowieka (m.in. niewłaściwa obsługa sprzętu w wyniku nieostrożności,
zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora;
świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie – dewastacja) ,
d) wady produkcyjne i przyczyny technologiczne, m.in. błędy konstrukcyjne, wadliwy
materiał, zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej.
e) kradzież z włamaniem i rabunek.
f) oraz inne ryzyka wynikające z (OWU)
Zakres obejmuje między innymi szkody w nośnikach danych, koszty odtworzenia
danych, koszty odtworzenia programów licencjonowanych, oprogramowania
systemowego, oprogramowania produkcji seryjnej lub indywidualnej, będące
następstwem przypadkowych lub umyślnych skasowań, zniszczenia lub
zniekształcenia danych zapisanych na nośnikach danych – niezależnie od tego, czy
towarzyszy czy nie towarzyszy im uszkodzenie sprzętu.
Dane oraz nośniki danych będą objęte ubezpieczeniem także w zewnętrznym
archiwum danych oraz podczas transportu.
Tabela nr 3 Wykaz sprzętu elektronicznego.

LP

Numer
środka
trwałego

Nazwa środka trwałego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

20066
20067
50005
4010003
4010004
4010005
4010006
4010007

Komputer HP 8300 SFF i5 3570 8GB 250GB DVDRW W10P PL
Komputer HP 8300 SFF i5-3470 8 GB500GB DVDRW W10P PL
Komputer HP 8300 SFF i 5 - 3470 8GB DVDRW W10P PL
Komputer Hp PRO 3500 MT
Komputer Hp PRO 3500 MT
Komputer Hp PRO 3500 MT
Laptop LENOWO T510,i5,4 gb stacja dokująca, WIN7 PRO
Notebook/ Laptop 17.3 LENOWO G70-70 i5-421

Data
nabycia
środka
trwałego
31.05.2018
31.07.2018
30.06.2018
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
24.05.2017
25.05.2015

Wartość
733,74
763,41
763,42
1 740,00
1 470,00
2 470,00
1 650,00
2 807,32
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

4010008
4010009
4010010
4010012
4010013
4010014
4010015
4010016
4010017
4010018
4010019
4010020
4010021

Monitor LCD/LED 24 SAMSUNG S24D59OPL
Urządzenie xerox MFP WorkCentre 3025V-NI
Komputer DESKOP HP 280 G
Notebook/Laptop 15.6 HP 250
Komputer Dell 9020 T i5-4570 8GB 500 GB RW W 10P PL
QNAP 4-Bay TurboNAS 2x2TB Komputer Desktop HP 280 G1 MT G3250/8GB
Komputer Desktop HP 280 G1 MT G3250/8GB
Komputer Desktop HP 280 G1 MT G3250/8GB
Komputer Desktop HP 280 G1 MT G3250/8GB
Komputer Desktop HP 280 G1 MT G3250/8GB
Komputer Desktop HP 280 G1 MT G3250/8GB
Komputer Desktop HP 280 G1 MT G3250/8GB

31.05.2015
30.04.2017
31.10.2016
31.12.2016
31.01.2018
22.02.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018
30.04.2018

2 226,02
373,17
1 978,05
2 137,40
1 084,55
2 510,57
22,65
22,67
22,67
22,67
22,67
22,67
22,67

22.

4010022

29.05.2018

682,11

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

4010023
4010024
4010025
4010026
4010027
4010028
4010029
4010030
4020002
4020003
4020004

Komputer HP 6300 SFF i5-3470 8 GB 250GB DVD-RW W10P
Komputer HP 6300 SFF i5-3470 8GB 250GB DVD-RW W10P PL
Komputer HP 8300 SFF i5 3570 8GB 250GB DVDRW W10P PL
Drukarka jednostronna ZEBRA ZXP9
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe Hewlett-Packard Laser

30.05.2018
31.05.2018
31.05.2018
30.05.2018
30.06.2018
31.07.2018
31.08.2018
28.09.2018
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014

682,12
733,74
9 780,00
405,68
763,41
763,42
991,06
1 337,40
2 470,00
2 470,00
1 470,00

34.

4020005

28.03.2017

3 242,28

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

4020021
4040002
4040003
4040008
4040009
4050004
4070001
4110001
K1286
K1287
K1288
K1289
K1290
K1292
K1297
K1298
K1302
K1303

28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
31.12.2017
31.12.2017
28.02.2014
28.02.2014
31.03.2011
31.03.2011
31.05.2011
31.05.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.09.2011
30.09.2011
31.12.2011
31.12.2011

4 174,00
2 740,00
2 329,00
62 375,01
2 490,00
2 490,00
1 740,00
2 740,00
2 272,00
335,00
2 400,00
3 600,00
2 100,00
9 190,36
19 498,00
486,99
646,34
646,34

Komputer HP 8300 SFF i 5-3470 8 GB 500GBDVDRW W10P PL
Komputer HP 8300 SFF i5-3470 8GB DVDRW W 10P PL
Komputer DELL E5540 i5-4200U 8GB 120GB SSD KAM Win10
LAptop DAELL E7440/8GB/250GB/i5 Win1 OPro
Komputer Hp PRO 3500 MT
Komputer Hp PRO 3500MT
Komputer Hp PRO 3500 MT
Notebook/LAptop 17.3 Lenowo V110-17 i57200/8GB/240/DVD-RW/Win10
Moduł umożliwiający połączenie do PC z oprogramowaniem
Komputer Hp PRO 3500 MT
Komputer Fujitsu ESPRIMO E710
Tankautomat
Drukarka fiskalna TEMPO
Drukarka fiaskalna TEMPO
Komputer Hp PRO 3500 MT
Komputer Hp PRO 3500MT
KOMPUTER HP PRO 3130
MONITOR LCD ASUS VW 193D 19
Kamera DVR ZMP
Kamera DVR ZMP
Kamera DVR 2 MP
Zestaw autobusowy Systemu pobierania opłat kartą elektr.
Server FUJITUSU RX300 S6 5645 16GB 3x146 RW 3l
MONITOR IIYAHA PROLITE PLE 004.HDS-81
Drukarka HP LaserJet M1212nfMFP
Drukarka HP LaserJet M1212nfMFP
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53.
54.

K1305
K1314

Drukarka fiskalna EMAR
Drukarka XeroX Phaser 3260V DNI

25.10.2012
31.01.2017

2 690,00
404,07

55.

K1317

06.09.2017

12 050,00

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

K1319
K1320
K1321
K1322
K1323
K1324
K1325
4010031
4010032
4010033
4010034
4010035
4010036
4010037
4010038

SERWER RX2510 M2 E5-2620v4/xLFF/16GB/WSrv 2016 S
Komputer DELL OPTIPLEX 7010 WINDOWS 10 PRO
Komputer DELL OPTIPLEX 7010 WINDOWS 10 PRO
Komputer DELL OPTIPLEX 7010 WINDOWS 10 PRO
Komputer DELL OPTIPLEX 7010 wraz z WINDOWS 10 PRO
Komputer DELL OPTIPLEX 7010 z WINDOWS 10 PRO
Komputer DELL OPTIPLEX 7010 WINDOWS 10 PRO
Monitor LED 27-28.9 BenQGC287OHE czarny
Komputer HP
Laptop DELL
Laptop DELL
Komputer HP
Komputer HP
Komputer HP
Komputer HP
Drukarka ZEBRA

17.10.2017
17.10.2017
17.10.2017
31.10.2017
31.10.2017
31.10.2017
30.11.2017
30.11.2018
30.11.2018
30.01.2019
21.02.2019
30.04.2019
17.05.2019
26.06.2019
30.06.2019

1 777,00
1 777,00
1 777,00
1 776,34
1 776,34
1 776,34
543,90
836,58
1 486,83
1 428,00
980,24
681,48
2 012,58
1 684,19
6 980,00

Razem

213 348,47

Tabela nr 4 – wartość sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia.
L.p.

Nazwa oprogramowania

Do ustalonego limitu

Wartość fakturowa

Data zakupu
1.

Stacjonarny sprzęt elektroniczny

2.

Mobilny sprzęt elektroniczny

14 089,23

Urządzenia SPOKE w autobusie (komputer pokładowy
EM216 i EM126 i EM127, drukarka, kasowniki,
optozłącze, tablice kierunkowe - front, bok x 2, tył,
wiatek, koncentrator, Czytnik kontrolerski - terminal

40 000,00

Oprogramowanie,
3. Koszt odtworzenia danych, nośniki danych
RAZEM

199 259,24

20 000,00
20 000,00
40 000,00

253 348,47

W przypadku szkody wyczerpywanie się sumy ubezpieczenia następuje dopiero po wypłacie
odszkodowania.
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4.

FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE:
Franszyza redukcyjna w odniesieniu do:
a) ubezpieczenia stacjonarnego sprzętu elektronicznego – 300,00 PLN
b) ubezpieczenia sprzętu przenośnego – 300,00 PLN
c) ubezpieczenia nośników danych, kosztów odtworzenia danych i oprogramowania
– 300,00 PLN

5.

OKRES UBEZPIECZENIA:

Okres ubezpieczenia: od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku z
uwzględnieniem rocznych okresów rozliczeniowych.
.
III . UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA WRAZ Z KLAUZULAMI DODATKOWYMI.
1.
1.1.

2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającemu poprzez przejęcie
jego odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz za szkody
poniesione przez pracowników Zamawiającego powstałych w bezpośrednim związku
ze świadczeniem pracy, w granicach sumy gwarancyjnej.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA i ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Przedmiotem Ubezpieczenia jest:
odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa wynikająca z przepisów prawa jako
zobowiązanie ubezpieczającego oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz
innych umów cywilno-prawnych, do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej
w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz skutki tych szkód. Jeżeli jej powstanie
pozostaje w związku z posiadanym mieniem lub działalnością statutową prowadzoną przez
Zamawiającego ubezpieczeniem objęte są także szkody związane z przeniesieniem ognia oraz
szkodami wodociągowymi.
Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN
2.1 Odpowiedzialność cywilna pracodawcy – Zamawiającego wobec pracowników,
w zakresie zobowiązań przewyższających lub nie objętych kwotami świadczeń wypłaconych
poszkodowanym pracownikom na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t. j. Dz. U.
2009 r., Nr 167, poz. 1322 ze zm.). Ochroną ubezpieczeniową objęta będzie odpowiedzialność
cywilna pracodawcy wobec pracowników z tytułu wypadków powstałych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami RP.
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Limit odpowiedzialności: 1 000 000,00 PLN
2.2 Dodatkowo Wykonawca odpowiada ponad sumę gwarancyjną za koszty wynagrodzenia
rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej w sporach prowadzonych na
polecenie Wykonawcy lub za jego zgodą.
3. ZAKRES TERYTORIALNY
3.1 Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. ROZSZERZENIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA
4.1 Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna za następstwa szkód
powstałych w wyniku awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.
4.2 szkody na osobie lub w mieniu powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji
(przedostania), wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia
gleby z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie. Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje także koszty ich likwidacji.
Limit 300 000,00 PLN
4.3 Szkody wyrządzone w mieniu pracowników z włączeniem pojazdów zaparkowanych na
wyznaczonym parkingu, na terenie Zamawiającego.
Limit 70 000,00 PLN.
4.4 Szkody powstałe w mieniu powierzonym w celu wykonania usługi – Limit 600 000,00 PLN.
4.5 czystych strat finansowych – ochroną ubezpieczeniową jest także objęta szkoda
niewynikająca ze szkody rzeczowej lub osobowej wyrządzonej osobie trzeciej.- limit
600 000,00 PLN
4.6 szkód w rzeczach poddanych obróbce, czyszczeniu, czy naprawie przez ubezpieczonego
– Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialności szkody w rzeczach (ruchomych lub nieruchomych)
stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności wykonywanych przez osoby
objęte ubezpieczeniem, powstałe w czasie ich wykonywania. Limit 600 000,00 PLN.
4.7 chronionym, przechowywanym lub kontrolowanym przez ubezpieczonego –
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialności za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod
dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem, polegające na ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (czyn
niedozwolony, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania). Limit 150 000,00 PLN
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5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY
5.1 W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
i posiadanego mienia:
a) w szkodach osobowych franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny nie ma
zastosowania.
b) w szkodach rzeczowych franszyza redukcyjna wynosi: 200,00PLN
5.2 W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy:
a) w szkodach osobowych franszyza integralna równa jest wysokości świadczenia
wypłaconego przez ZUS,
b) w szkodach rzeczowych franszyza redukcyjna 200,00 PLN
6. SUMA GWARANCYJNA
6.1 Suma gwarancyjna stanowić będzie górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy.
6.2 W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
i posiadanego mienia suma gwarancyjna ustalona będzie na jedno zdarzenie i na wszystkie
zdarzenia w czasie trwania rocznego okresu ubezpieczenia. Suma gwarancyjna będzie się
zmniejszać o wypłacone odszkodowanie.
7. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
7.1 Okres ubezpieczenia: od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
7.2 Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce
w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane
(przed upływem terminu przedawnienia), przy czym wszystkie szkody będące następstwem
tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób
poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje, że miały miejsce w chwili
powstania pierwszej szkody.
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ROZDZIAŁ 2
Ubezpieczenie komunikacyjne
I.

1.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY
POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH
POJAZDÓW (OC)
POSTANOWIENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI

OGÓLNE
CYWILNEJ

DOTYCZĄCE
POSIADACZY

OBOWIĄZKOWEGO
POJAZDÓW

UBEZPIECZENIA
MECHANICZNYCH

ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW.

Ubezpieczenie zawarte będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.).

2. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:
2.1.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów użytkowanych
przez Zamawiającego.

2.2.

Wykonawca obejmie ochroną ubezpieczeniową wszystkie pojazdy, będące
w posiadaniu Ubezpieczającego oraz pojazdy nowo zakupione pod warunkiem
zgłoszenia ich do ubezpieczenia. Przez pojęcie „pojazdy” rozumie się pojazdy
podlegające rejestracji w Rzeczpospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2012,
poz. 1137 ze zm.).

2.3.

Pojazdy użytkowane przez Zamawiającego zostały ujęte w Załączniku nr 11.

3. SUMA GWARANCYJNA:
3.1 Ustawowa – art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.)
4. OKRES UBEZPIECZENIA:
4.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu zostanie zawarte na okres
od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
4.2 Okres ubezpieczenia obowiązujących polis odpowiedzialności cywilnej posiadacza
pojazdu zawiera załącznik nr 11.
4.3 Na wniosek Zamawiającego Wykonawca wystawi dokument potwierdzający zawarcie
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona
Karta). Z tego tytułu Wykonawca nie pobierze żadnych dodatkowych składek.
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4.4 W przypadku nabycia nowych pojazdów przez Zamawiającego Wykonawca udzieli
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC posiadacza pojazdu z dniem przejścia
własności pojazdu na Zamawiającego lub rejestracji pojazdu. Zamawiający zobowiązany
jest zgłosić powyższy fakt Wykonawcy.
5. SKŁADKA:
5.1.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
(OC) składka zostanie określona kwotowo w odniesieniu do każdego pojazdu.

5.2. W przypadku nabycia nowych pojazdów zostanie naliczona składka ubezpieczeniowa,
płatna w ratach zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Rozdział I pkt 4.1.
Pierwsza rata składki płatna w terminie przypadającym na najbliższa ratę zgodnie z pkt
4.1. Rozdział I. Na wniosek Zamawiającego składka może być płatna jednorazowo ( np.
dla pojazdów będących przedmiotem leasingu )
5.3. Strony wyrażają zgodę na zastosowanie formuły rozwiązania umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu przed upływem 12 miesięcy, w celu
wyrównania terminów ubezpieczenia OC.

II.
1.

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AC).
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:

1.1.

Wykonawca obejmie ochroną ubezpieczeniową wszystkie zgłoszone pojazdy będące
własnością lub w posiadaniu Zamawiającego wraz z wyposażeniem dodatkowym.
Przez pojęcie „pojazdy” rozumie się pojazdy podlegające rejestracji
w Rzeczpospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997
roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 1137 ze zm.).

1.2.

W przypadku nabycia nowych pojazdów przez Zamawiającego Wykonawca udzieli
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Auto Casco z dniem przejścia własności pojazdu
na Zamawiającego lub rejestracji pojazdu. Zamawiający zobowiązany jest zgłosić
powyższy fakt Wykonawcy w terminie 1 dnia roboczego liczonego od dnia
wystawienia faktury VAT lub zawarcia umowy kupna – sprzedaży pojazdu lub
rejestracji pojazdu.

1.3.

Wykonawca obejmie ochroną ubezpieczeniową wyposażenie dodatkowe (WD)
pojazdu, pod warunkiem dodania wartości WD do sumy ubezpieczenia pojazdu.
Wartość WD nie może przekroczyć 40% sumy ubezpieczenia pojazdu. W przypadku
ubezpieczenia WD będzie miała zastosowanie stawka jak w przypadku ubezpieczenia
AC pojazdów.

2. ZAKRES UBEZPIECZENIA:
2.1.

Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte szkody w pojeździe bądź jego wyposażeniu
dodatkowym w szczególności polegające na:
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2.1.1.

uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego
działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem,
osobami, zwierzętami, przedmiotami lub działania osób trzecich,

2.1.2.

uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek: powodzi, zatopienia, piorunu,
pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania
lub zapadania się ziemi, działania czynnika termicznego lub chemicznego,

2.1.3.

kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu
w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży,

2.1.4.

do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy włączone zostają koszty
obowiązkowych badań technicznych pojazdu dotkniętego szkodą,

2.1.5.

na wysokość odszkodowania nie będzie miało wpływu naruszenie przez
kierującego przepisów ruchu drogowego, w szczególności przekroczenie
dozwolonej prędkości,

2.1.6.

na wysokość odszkodowania nie będzie miał wpływ wiek kierującego
pojazdem, którego szkoda dotyczy,

2.1.7.

szkodach w ogumieniu pojazdu,

2.1.8.

uszkodzenie pojazdu wskutek samoczynnego otworzenia się maski silnika
podczas ruchu pojazdu

2.1.9.

wandalizm, jako celowe zniszczenie pojazdu lub jego elementów przez osoby
trzecie.

2.1.10. Szkody powstałe w związku ze stoczeniem się pojazdu po terenie pochyłym,
uszkodzenie pojazdu w wyniku wjechania pod prawidłowo oznakowany
wiadukt, most.
2.1.11. innych powyżej nie wymienionych zdarzeniach, przewidzianych w zapisach
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU).
2.2.

Wariant ubezpieczenia serwisowy przy użyciu części oryginalnych
pojazdu

do naprawy

2.3.

Zniesiona amortyzacja części dla wszystkich pojazdów bez względu na wiek.

2.4.

Ochroną ubezpieczeniową w zakresie AC objęte są szkody powstałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich.

2.5.

Ochroną ubezpieczeniową w zakresie kradzieży objęte są zdarzenia powstałe na
terenie RP oraz pozostałych krajów europejskich

2.6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia AC za szkodę,
gdy w momencie jej powstania pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania
technicznego, o ile w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania
okresowych badań technicznych, z zastrzeżeniem że szkoda wystąpiła nie później niż
30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego pojazdu,
a jego stan techniczny nie miał wpływu na powstanie szkody.

2.7.

Koszty holowania, wyciągnięcia pojazdu z rowu przy użyciu dźwigu, holownika – min.
Limit 6 000,00 PLN, chyba że standardowe OWU Wykonawcy przewidują wyższy limit.
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3. Koszty dodatkowe
Niezależnie od odszkodowania zakład ubezpieczeń pokryje koszty dodatkowe w granicach
sumy ubezpieczenia nieprzekraczające 10% sumy ubezpieczenia:
− koszty wynikłe z zastosowania dostępnych Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu
środków, w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżeniu szkodzie lub
zmniejszeniu jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się
bezskuteczne,
− koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczonego za zgodą
zakładu ubezpieczeń., w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
− koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż 3 dni po
dokonaniu oględzin i sporządzenia protokołu szkody,
− koszty dodatkowego badania technicznego.
4. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO:
4.1.
4.2.

4.3.

Ubezpieczający będzie każdorazowo określać dodatkowe wyposażenie pojazdu,
które nie jest wyposażeniem zamontowanym fabrycznie.
W przypadku nabycia nowego pojazdu Ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć
Wykonawcy wszystkie wymagane dokumenty w terminie 3 dni roboczych od daty
wystawienia faktury VAT lub zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub rejestracji
pojazdu.
W przypadku, kiedy nastąpiła przerwa w ubezpieczeniu AC lub pojazd dotychczas nie
był objęty ubezpieczeniem AC, na żądanie Wykonawcy Ubezpieczający udostępni
pojazd przedstawicielowi Wykonawcy
w celu dokonania oględzin
w ustalonym terminie i miejscu.

5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
W przypadku uznania przez Wykonawcę konieczności dokonania oględzin pojazdu
przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania
ww. oględzin w terminie dwóch dni roboczych od daty złożenia wniosku. Jeżeli
Wykonawca nie dokona oględzin we wskazanym terminie, uznaje się, że oględziny
nie były konieczne dla oceny ryzyka.
6. SUMA UBEZPIECZENIA:
6.1
W przypadku pojazdów osobowych fabrycznie nowych – wartość brutto faktury
zakupu od sprzedawcy, autoryzowanego przez importera lub producenta danej marki,
pomniejszona o możliwą do odliczenia przez Zamawiającego, zgodnie
z aktualnymi przepisami podatkowymi, kwotę podatku VAT. Wartość brutto oraz
kwotę możliwego odliczenia podatku VAT deklaruje Zamawiający; Dla pozostałych
pojazdów fabrycznie nowych - wartość netto.
6.2
W przypadku pojazdów używanych – aktualna w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia
wartość rynkowa. Na wniosek Ubezpieczającego wartość ta może zostać
pomniejszona o faktycznie odliczony dla każdego pojazdu procent podatku VAT.
6.3
W każdym przypadku dodatkowe wyposażenie pojazdu ubezpieczone jest razem
z pojazdem, a wartość jego zawarta jest w sumie ubezpieczenia.
6.4
Konsumpcja sumy ubezpieczenia zniesiona.
6.5
Udział własny w szkodach zniesiony.
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6.6

Franszyza integralna max. 500,00 PLN w każdej szkodzie.

7. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I WYPŁATA ODSZKODOWANIA:
7.1 Nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody zostaną wykonane
wstępne oględziny pojazdu wraz z kalkulacją kosztów naprawy.
7.2 Wykonawca wypłaci odszkodowanie za szkody częściowe i całkowite:
a) wraz z podatkiem VAT – jeśli suma ubezpieczenia nie była pomniejszona o podatek
VAT. Dla szkód częściowych warunkiem wypłaty odszkodowania wraz z podatkiem jest
załączenie do akt szkody oryginałów faktur za naprawę;
b) bez podatku VAT – jeśli suma ubezpieczenia była pomniejszona o podatek VAT.
W przypadku powstania szkody częściowej Wykonawca nie będzie potrącał
amortyzacji części (nie dotyczy ogumienia, akumulatora, elementów ciernych układu
hamulcowego, elementów ciernych sprzęgła, elementów układu wydechowego
i innych ulegających zużyciu w trakcie normalnej eksploatacji pojazdu).
7.3 Za szkodę całkowitą przedmiotu ubezpieczenia uważa się szkodę, w której koszt naprawy
przekracza 70% wartości pojazdu przed szkodą.
7.4 Sposób rozliczania szkody: na podstawie poniesionych i udokumentowanych kosztów
(faktura) lub na wniosek Zamawiającego na podstawie kosztorysu.

8. WARUNKI DODATKOWE:
8.1 Ze względu na ryzyko kradzieży:
a) W samochodach ciężarowych bez względu na wartość wymagane będzie jedno
zabezpieczenie przed kradzieżą.
b) W autobusach brak zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w pozostałych pojazdach
zabezpieczenia zgodnie z zapisami OWU.
c)

W indywidualnych wypadkach Wykonawca może odstąpić od wymogów
określonych powyżej.

9. PROCEDURY ZAWIERANIA UMÓW AC :
9.1. Umowa o wykonanie zamówienia publicznego przewiduje udzielanie ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie AC od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020
roku.
9.2. Wszystkie doubezpieczenia oraz ubezpieczenia nowo nabytych pojazdów będą
dokonywane w oparciu o stopę składki obowiązującą w zawartej umowie ubezpieczenia.
9.3. Pojazdy włączane do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, zostaną włączone od
dnia następnego po dacie wygaśnięcia dotychczasowej polisy lub z dniem zarejestrowania
pojazdu na Ubezpieczającego i zgłoszenia tego faktu do Wykonawcy i objęte są ochroną
do czasu trwania umowy generalnej. Składka będzie naliczona zgodnie z zasadą pro rata
temporis.
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10. SKŁADKA I ROZLICZENIE SKŁADKI:
10.1. W ubezpieczeniu pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC) składka zostanie
określona kwotowo w odniesieniu do każdego pojazdu i będzie obejmowała również
ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego.
10.2. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia nowo nabytych pojazdów należna składka
za
cały
okres
udzielonej
ochrony
ubezpieczeniowej,
będzie
płatna
w systemie pro rata temporis, licząc od dnia nabycia pojazdu do końca rocznego okresu
ubezpieczenia według stawek określonych w niniejszej umowie oraz do terminu trwania
umowy generalnej. Składka ubezpieczeniowa płatna będzie w ratach zgodnie z
harmonogramem przedstawionym w Rozdział I pkt 4.1. Pierwsza rata składki płatna w
terminie przypadającym na najbliższa ratę zgodnie z pkt 4.1. Rozdział I. Na wniosek
Zamawiającego składka może być płatna jednorazowo ( np. dla pojazdów będących
przedmiotem leasingu )
10.3. W przypadku zbycia pojazdu w trakcie trwania umowy niewykorzystana składka za
ubezpieczenie AC/NNW zostanie zwrócona, bez potrącenia kosztów manipulacyjnych,
pod warunkiem, że w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową nie nastąpiło zdarzenie,
za które Wykonawca byłby zobowiązany do wypłaty odszkodowania.
11. Dodatkowe wymagania dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego dla autobusów wg
wykazu nr 11 dotyczy poz. 10-15, 20-21, 35-44, 74-75:
Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest uzyskanie zgody właściciela.
Po wyborze oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji
z zawarcia umowy ubezpieczenia, bez wnoszenia przez Wykonawcę roszczeń
finansowych z tego tytułu.
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ROZDZIAŁ 3
USTALENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
1.1.

2.
2.1.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

We wszystkich ubezpieczeniach zawieranych na podstawie niniejszego postępowania
zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia mają pierwszeństwo przed Ogólnymi
Warunkami Ubezpieczenia (OWU).
SUMA UBEZPIECZENIA

Wykonawca dopuszcza możliwość ubezpieczenia i doubezpieczenia w okresie od dnia
01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w zakresie wszystkich
ubezpieczonych ryzyk w przypadku, kiedy będzie miało miejsce:
- uzupełnienie / odnowienie limitów,
- doubezpieczenie wartości mienia po szkodzie,
- zwiększenie majątku Zamawiającego.

2.2

Zasady ubezpieczenia i doubezpieczenia.

Ubezpieczenie i doubezpieczenie będzie dokonane na takich samych warunkach i stawkach
nie wyższych niż zaoferowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie w postępowaniu
o zamówienie publiczne na ubezpieczenie Zamawiającego. W każdym przypadku
doubezpieczenia lub ubezpieczenia krótkoterminowego Wykonawca naliczy składkę pro rata
temporis.
3.

OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY

3.1.

Zamawiający przewiduje, że przedmiot zamówienia zrealizowany będzie od dnia 01
stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku,
gdy data rozpoczęcia realizacji umowy będzie późniejsza niż zakładana powyżej
Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej począwszy od dnia zawarcia umowy do
dnia 31 grudnia 2020 roku, z uwzględnieniem rocznych okresów rozliczeniowych.

3.2.

Wykonawca wystawi następujące dokumenty potwierdzające udzielenie ochrony
ubezpieczeniowej:
3.2.1. W odniesieniu do ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności
cywilnej.
3.2.2.1 polisę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
3.2.2.2 polisę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3.2.2.3 polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
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3.2.2. W odniesieniu do ubezpieczenia komunikacyjnego

4.

3.2.2.1.

polisę generalną na wszystkie pojazdy oraz załączniki do polisy generalnej
ze
składką
za
ubezpieczenia
OC/AC
w
odniesieniu
do poszczególnych pojazdów,

3.2.2.2.

certyfikat potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC.

PŁATNOŚĆ SKŁADKI

4.1.

Warunkiem przejęcia odpowiedzialności przez Wykonawcę jest zapłacenie składki
w terminie wskazanym w polisie lub w innym dokumencie potwierdzającym
ubezpieczenie.

4.2.

Zamawiający może wystąpić o prolongatę płatności składki przed wyznaczoną datą
płatności.

4.3.

W przypadku, gdy Zamawiający nie uiści składki (raty składki) w terminie, Wykonawca
ma prawo zawiesić ochronę ubezpieczeniową dopiero wówczas, gdy wezwie
Zamawiającego do zapłaty (składki) raty składki, a składka (rata składki) nie zostanie
wpłacona w terminie 14 dni.

4.4.

Jeżeli wpłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu
pocztowego, za zapłatę składki uważa się moment złożenia zlecenia zapłaty
w banku, urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, że
na rachunku bankowym danej Jednostki znajdowała się wystarczająca ilość środków.

5.

PROCEDURY ZGŁASZANIA SZKÓD

5.1.

Odszkodowanie
Zamawiającego.

będzie

wypłacane

na

konto

bankowe

wskazane

przez

5.2.

Wykonawca nie będzie pomniejszał kwoty wypłacanego
o wartość składki należnej z tytułu opłaty kolejnych rat.

6.

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ

6.1.

Zamawiający upoważnia DONORIA S.A. z siedzibą w Toruniu do wykonywania
czynności określonych w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1450
ze zm.) w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

6.2.

Broker będzie zobowiązany w ramach obsługi w szczególności do:

odszkodowania

6.2.1.

reprezentowania, organizacji i planowania ochrony ubezpieczeniowej
w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, zgodnie z aktami
prawnymi regulującymi działalność brokerską,

6.2.2.

zgłaszania Wykonawcy wniosków o zawarcie ubezpieczeń,

6.2.3.

nadzorowania polisowania w zakresie udzielonego zamówienia,

6.2.4.

monitorowania prawidłowości wykonania umowy przez Wykonawcę.
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7.

Klauzula odstąpienia od regresu wobec pracowników
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczającego przeciwko:
osobom fizycznym świadczącym pracę lub usługę wyłącznie na rzecz
Ubezpieczającego,
osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz
Ubezpieczającego,
osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym,
chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
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LP

Numer
środka
trwałego

1

1010006

2

1010009

3

1010010

4

1010130

5

1020052

6

1040004

7

1040005

8

1040007

9

1050002

10

1070002

11

1100002

Nazwa środka trwałego
Kotłownia w Biurowcu, rok budowy 2014

Data
nabycia

Wartość
początkowa

28.02.2014

93 486,36

Budynek Administracyjny - powierzchnia zabudowy
328 m2, powierzchnia
31.12.2015
użytkowa 1 114,80 m2, kubatura 3 992,00 m3, ilość
kondygnacji 3
Budynek Trafostacji - powierzchnia zabudowy 160,80
m2, kubatura 592,00 m3, ilość kondygnacji 1,ilość
31.12.2015
kondygnacji podziemnych 0, powierzchnia użytkowa
144,72 m2
Budynek Magazyn, Ogumienie - powierzchnia
zabudowy 962 m2, kubatura 5 908,00
m3, ilość kondygnacji naziemnych 1, ilość kondygnacji 31.12.2015
podziemnych 0
Budynek Warsztaty - parter powierzchnia 1632,59 m2,
piętro 445,10 m2, ogółem
powierzchnia użytkowa 2077,69 m2, powierzchnia
zabudowy 1771,57 m2,
powierzchnia całkowita 2273,30 m2, kubatura
28.02.2014
15250,00 m3, wysokość budynku
9,68 m, 8,60 m, długość budynku 53,88 m,
szerokość budynku 32,88 m, rok budowy 2014
Budynek Stacji Paliw - sala obsługi 19,76 m2,
pom.gospodarcze 2,57 m2, WC
klientów 6,60 m2, po.socjalne 8,01 m2, WC 3,52 m2
Ogółem powierzchnia użytkowa 40,46 m2.
Powierzchnia zabudowy 54,00 m2,
powierzchnia całkowita 54,00 m2, kubatura 230 m3,
wysokość budynku 4,20 m
i 4,30m od poziomu terenu, długość budynku 9,00 m,
szerokość budynku 6,00m, rok budowy 2014
Wiata Stacji Paliw długość 13,70 m, szerokość wiaty
12,00 m, wysokość 5,42 m
od poziomu terenu, rok budowy 2014

Kotłownia Trafostacja rok budowy 2014
Kotłownia Magazyn, Ogumienie data budowy 2014

RAZEM

193 451,49

2 351 242,90

3 862 620,98

28.02.2014

565 168,98

28.02.2014

201 858,15

Zbiornik paliwa dwupłaszczowy podziemny poziomy,
fi=2900mm, V=100 m3 nr
28.02.2014
seryjny 10778 , rok budowy 2014
Budynek myjni powierzchnia użytkowa 242,69 m2,
powierzchnia zabudowy
280,47 m2, powierzchnia całkowita 280,47 m2,
kubatura 1730,00 m3, wysokość
budynku 3,75 m, 6,94 m, długość budynku 29,00 m,
szerokość budynku 10,25m, rok budowy 2014

2 298 465,26

120 894,18

28.02.2014

766 081,09

28.02.2014

50 085,68

28.02.2014

152 800,00

10 656 155,07
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