
Załącznik nr 2 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zamawiający:
Nazwa: Samodzielny Publiczny  Zespół  Opieki Zdrowotnej w Sanoku
Adres: Ul. 800-Lecia  26, 38-500 Sanok
tel. 013 4656100, fax. 013 4656200
Miejsce prowadzenia działalności:
- 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
- 38-500 Sanok, ul. Konarskiego 8
- 38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 10
REGON: 370444345
NIP: 687-16-40-438
Działalność wg EKD: 8511 (szpitalnictwo)
Organ założycielski: Powiat Sanocki

Przedmiotem postępowania są 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 z zewnątrz pojazdu,
2) uszkodzenia przez osoby trzecie – dewastacja (w tym również włamanie),
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,
- przyjmuje się, że zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową 

i nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia
- 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: 400 zł
Franszyza redukcyjna:Brak

Zamawiający  wnioskuje  o  zastosowanie  w  ofercie  ubezpieczenia następującej  klauzuli
dodatkowej, która będzie brana pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia.

1. Klauzula współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej

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,
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



Zamawiający  wnioskuje  o  zastosowanie  w  ofercie  ubezpieczenia następującej  klauzuli
dodatkowej, która będzie brana pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia.

1. Klauzula trwałych następstw zawału serca i udaru mózgu

Rejestr pojazdów podlegających ubezpieczeniu zgodnie z załącznikiem nr 2do SIWZ.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZ YPADAJĄCEJ W
OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2012)

Rok Rodzaj ubezpieczenia
Kwota

wypłaconych
odszkodowań

Kwota
utworzonych

rezerw
2015 AC 0 1416 zł
2014 AC 4876 zł -
2013 NNW 200 zł -
2013 AC 1535,60 zł -
2013 OC 105838,99 zł -
2013 AC 11 000 zł -
2012 OC 1897 zł -

Polisy komunikacyjne będą wystawiane  i doręczane  Zamawiającemu na dany  pojazd  nie
później niż na  7 dni przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej danego pojazdu.
Składka wynikająca z umowy ubezpieczenia będzie płatna jednorazowo w terminie 14 dni od
dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej polisy dla danego pojazdu.. 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

1. Klauzule dodatkowe przypisane do każdego z ryzyk to klauzule fakultatywne. 

2. Za przyjęcie klauzuli fakultatywnej Wykonawca otrzyma liczbę punktów przypisaną danej
klauzuli.

3. Przyjęcie danej klauzuli oznacza iż jest ona przyjęta do wszystkich rodzajów ubezpieczeń
przy których była wskazana.



PUNKTACJA KLAUZUL

Nazwa klauzuli Liczba punktów dla
klauzul fakultatywnych

1. Klauzula trwałych następstw
zawału serca i udaru mózgu

5 

2. Klauzula współdziałania przy
zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej

15 

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.

ZAŁO ŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZE Ń 

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.

Zamawiający  informuje,  że  we  wszystkich  rodzajach  ubezpieczeń  mają  być  zastosowane
udział  własny i  franszyzy opisane w SIWZ lub niższe.  Zastosowanie wyższych spowoduje
odrzucenie oferty.


