
Załącznik nr 2
 do SIWZ SPZOZ/PN/29/2013

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zamawiający:
Nazwa jednostki: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
Adres: 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059726
REGON: 370444345
Działalność wg EKD: 8511 (szpitalnictwo)
NIP: 687-16-40-438
Organ założycielski: Powiat Sanocki

Przedmiotem postępowania są:
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.

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 dodatkowe:

- Rozliczenie szkody: bezgotówkowe, serwisowe,
- Wypłata szkody całkowitej nie powoduje rozwiązania czy też wygaśnięcia umowy 

ubezpieczenia,
- Wartość pojazdów: brutto (z VAT),



- Wykupiony udział własny i amortyzacja,
- Franszyza integralna 500 zł,

Przyjmuje się, że zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową 
i nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia.

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.

Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, powstałe u 
kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego.

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł na miejsce w pojeździe

4. Assistance

Rejestr pojazdów podlegających ubezpieczeniu zgodnie z załącznikiem nr … 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. 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE 
WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010) WG DANYCH 
UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
(OC)
L.p. Rok Ilość szkód Łączna kwota wypłat w PLN
3 2010 0 0
4 2011 2 3806
5 2012 1 889
6 2012 1 1897

2013 1 12943,48
Razem: 19535,48

Ubezpieczenie Autocasco (AC)
L.p. Rok Ilość szkód Łączna kwota wypłat w PLN
3 2010 1 782



4 2011 2 5779
5 2012 1 3166

2013 1 1535,60
2013 1 Rezerwa 19004,76

Razem: 11262,6 + 
19 004,76 
rezerwy

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW)
L.p. Rok Ilość szkód Łączna kwota wypłat w PLN
3 2010 1 100
4 2011 1 1200
5 2012 0 0

Razem: 1300

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.

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


