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czEsc t oPts pRZEDMtoTU ZAM6WENtA (OpZ) Z ZALACZNTKAMI

Cze56 1 - Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW i OC Zielona Karta

Ubezpieczeniem objete sq pojazdy wraz z wyposazeniem, wymienione i opisane w tabeli
Zalqcznik nr 1 do OPZ - Wkaz pojazdow oraz pojazdy wlEczone do ubezpreczenra przez
zamawiajEcego w trakcie tMania umowy, bedEce w posiadaniu zamawiajAcego lub
uzytkowaniu na podstawie leasingu.

W zakres ubezpieczenia komunikacyjnego wchodzi:

1. Obowiezkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej posiadacza pojazdu
(oc),

2. Ubezpieczenie dobrowolne polazd6w w zakresie Auto Casco (AC),
3. Ubezpieczenie Nastepstr r Nieszczq6liwych Wypadk6w kierowcy i pasaier6w

(NNW),
4. OC Zielona Kafta (ZKI,

Opis wymaganego zakresu ochrony

1. Obowiqzkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazd6w mechanicznych (OC )

Takres i przedmiot ubezpieczenia: zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach
obowiqzkowych, o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, o polskim Biurze
Ubezpieczei Komunikacyjnych.

Suma gwarancyjna: zgodnie z przepisami (w przypadku zwiekszenia przez usrawooawcq
minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej sktadka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian'
do zakoiczenia okresu ubezpieczenia)

2. Ubezpieczenie Auto Gasco (AC)

Ubezpieczenie auto-casco w zakresie pelnvm.
ubezpieczonym poje2dzie lub jego wyposazeniu,
postojem na skutek:

obejmujqce szkody powstale w
powstale w zwiqzku z ruchem oraz

. naglego zadzialania sily mechanicznej w zeiknieciu sig z innym pojazdem, osobami,
zwierzetami lub przedmiotami znajdujqcymi sie poza pojazdem;
. dzialania os6b trzecich, w tym kradziez pojazdu lub jego czQ6ci i/lub wlamanie
dokonane przez osoby trzecie;
.. zdatzeh losowych, a co najmniej: huraganu, powodzi, zatopienia, zalanla, zapadania
sie ziemi, pozaru, uderzenia pioruna, zawalenia siq drzew lub ich cze6ci, czynnika
termicznego lub chemicznego dzialajqcego z zewnatrz. Ubezpieczenie auto-casco
obowiqzuje w zakresie pelnym z ryzykiem ktadziely z wykupionym udzialem wlasnym i

zniesione amortyzacja czgsci zamiennych przy naliczaniu iwyplacie odszkodowania.

Nie obowiEzujq ogranjczenia ochrony, udzialy wlasne bEdZ inne redukcje odszkodowania
w przypadku szkody powstatej na skutek popelnienia przez kierujqcego pojazdem
wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenje pierwszeriiiwi przelazOu,
wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyzowanie przy czeMonym Swieue,
przekroczenie dozwolonej prgdko6ci, rozmowa kierujqcego w czasie iazdy przez telefon



kom6rkowy, nieprzestrzeganie znak6w drogowych: STOP, zakaz ruchu, zakaz w)azdu,
zakaz zatzymywania sig i postoju.
Okreslenie Mw zakresu sluzy jedynie do opisania niekt6rych przyczyn szk6d objgtych
ochronE, nie sluzy natomiast do ograniczenia lub zawQzenia ochrony jedynie do zdarzef,
powyzej wymienionych. JeZeli warunki 096lne ubezpieczyciela przewjdujq korzystniejszy i

szerszy zakres, to majE one zastosowanie.

Na potrzeby zam6wienia do ubezpieczenia AC przyjeto wartos6 pojazdu oszacowanE
ptzez Zamawi4Ecego - w oparciu o podany przebieg i orientacyjne warto56. Oznacza to,
2e Wykonawca, kt6ry przedstawi oferte najkorzystniejszE dokona przed zawarciem umowy
ubezpieczenia, oszacowania i zaktualizowania warto6ci.

3. Ubezpieczenia NNW pasa2er6w i kierowc6w poiazd6w mechanicznych (NNW)

Zakres przedmiot ubezpieczenia: nastgpstwa nieszczesliwych wypadk6w kierowcy
i pasazer6w, kt6re polegajq na tMalym uszkodzeniu ciala lub rozstroju zdrowia,
a powstale w zwiEzku z ruchem lub postojem pojazd6w mechanicznych (w tym takze
podczas: wsiadania , wysiadania , przebywania w pojezdzie podczas jego ruchu, postoju,
zatrzymania, podczas zaladunku i wyladunku pojazdu).
Rozszerzenie ochrony o kMotok Sr6dm6zqowv oowstalv podczas ruchu poiazdu
u kierowcv.

Okreslenie W/w zakresu sluzy jedynie do pisania niekt6rych przyczyn szk6d objetych
ochronq, nie sluzy natomiast do ograniczenia lub zawe2enia ochrony jedynie do zdarzeh
powyzej wymienionych. Jezeli warunki og6lne ubezpieczyciela przewidujq korzystniejszy
iszerszy zakres, to majq one zastosowanie.
Suma ubezpieczenia: 10.000,00 PLN/na osobe.

4. Ubezpieczenie ZK
Rozszerzenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazd6w mechanicznych w ruchu
zagranicznym na terytorium - Moldawia, Bialorus, Rosja, Czarnog6ra, Serbia, BoSnia
i Hercegowina, Ukraina.



czESC f f f opts pRzEDMtoru zAM6wtENtA (opzl z zALAczNtKAMl
Czg56 2 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialno6ci cywilnej

(deliktowej i kontraktowej) Zamawiajecego

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Przedmiot ubezpieczenia

Ochronq ubezpieczeniowE w ramach ubezpieczenia mjenia od wszystkich ryzyk objete
bgdE nalezEce do, lub uzytkowane przez ubezpieczajqcego OuOynki, 

-buOowte

z zainstalowanymi elementami stalymi wykonczenia, wszelkie wbudowane utzqdzeniaoraz instalacje inzynieryjno-techniczne stanowiEce calo66 technicznE
i uzytkowq budynku, budowle wraz z instalacjami i urzqdzeniami stanowiqcymi calos6
technicznq i uzytkowq, maszyny, urzqdzenia, wyposazenie, objgte ewidencjq 6rodk6w
trwalych (bez wzglgdu na wiek, stopieh umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego
zuzycia), nisko cenne skladniki majEtku (nie ujgte w ewidenili Srodk6w trwalych), mien-ie
pracownrcze, warto6ci pieniezne, wszelkie oszklenia wewnetrzne izewnetrzne (szyby
okienne idrzwiowe, oszklenia scienne, lustra wiszqce, stojEce iwmontowane w 6cianach
ito.)

W granicach sumy ubezpieczenia ubezpieczenie pokrywa takze koszty dzialan
. zapobiegawczych, sluzEcych zminimalizowaniu skutk6w szkody oraz koszty poniesione
przez ubezpiecz{Ecego w celu zabezpieczenia mienia przed szkodq obejmujqce migdzy
innymi koszty demonlazu imontazu, transportu, przechowania, sulzenia oriz inne w
zaleznosci od sytuacji - nawet gdyby okazaty sie one nieskuteczne. przy akcji ratowniczej,
prowadzonej zgodnie z art. 826 K.C. Ubezpieczajqcy nie musi uzyskad zgody
Ubezpieczyciela na udzial os6b trzecich biorqcych odplatnie udzial w akcji r;townicz;j n;
zlecenie Ubezpieczajqcego - dotyczy takze restytucji mienia w czesci dotyczqcej;kcji
ratowniczej.

Ubbzpieczenie mienia:

Poz. Przedmiot ubezpieczenia Suma
ubezpieczenia w
PLN

1 Budynki ibudowle WartoS6
nowa

2.520.000

2 Maszyny, urzqdzenia, wyposazenie, w tym
pojazdy wlasne oraz przyjete do naprawy,
Mienie os6b trzecich przyjgte do naprawy

WartoS6
rzeczywtsta

6.500.000

3 Srodki obrotowe, czeSciw magazynie, paliwo,
smary, oleje w magazynach iwarsztatach

Sumy stale 500.000



System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko kradziezl"abunek wandalizm

Limit odpowiedzialno6ci w PLN
6rodki obrotowe 50.000

wVPosaZenie 50.000
Got6wka

100.000

Limit odpowiedzialnosci w PLN
Przepigcia 100.000

Szyby od stluczenia 20.000

Ubezpieczenie sprzetu elektronicznego
Ochronq ubezpieczeniowq sprzQtu elekironicznego objete bedq szkody materialne,
polegajace na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu w
skutek niezaleznej od ubezpieczajqcego przyczyny, a w szczeg6lnosci spowodowane
przez:
. Niewlasciwe uzytkowanie, zaniedbanie, bl9dnq obsluge, Swiadome i celowe
zniszazenie ptzez osoby trzecie;
. Ktadziez z wlamaniem z zamknietego lokalu;
. Dzialanie ognia, w tym r6wnie2 dzialania dymu isadzy, .uderzefi pioruna oraz w czasie
akcji ratunkoweji
.' Dzialania wiatru i wody tj. zalania wodE z utzqdzen wodno-kanalizacyjnych, burzy,
powodzi, nawalnego deszczu, wilgoci, pary wodnej oraz mrozu, 5niegu i gradu;
. Zbyt niskiego lub wysokiego napiqcia w siecj elektrycznej.

Waftosc ubezpieczeniowa z udziatem wlasnym '10%:
r Stacjonarny sprzqt komputerowy 22.000,00 PLN,
. Przenosny sprzet komputerowy 7.950,00 PLN.

Ubezpieczenie odpowiedziatnogci cywilnej (deliktowej i kontraktowej)
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnos6 cwilna ubezpieczonego za
wyrzqdzone szkody osobie trzeciej w zwiEzku z prowadzeniem przez ubezpieczonego
dzidlalnogci okreslonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, kt6re jest
wykorzystywane w trakcie dzialalnosci bedEc nastepstwem
. czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialno6ci ustawowej (oc deliktowa),
. niewykonania lub nienalezytego wykonania zoboriiqzania (oc kontraktowa).

Rozszerza sie zakres ubezDieczenia o:



. OC warsztatu za szkody powstale w mieniu powierzonym, kt6re stanowilo przedmiot
obr6bki, naprawy, czyszczenia, konserwacji lub innych uslug o podobnym charakterze,
. OC pracodawcy,
. szkody powstale w zwi4zku z przeprowadzaniem jazd pr6bnych - powstale z winy
ubezpieczonego podczas jazdy pr6bnej na terenie bazy oraz do 5 km poza nie,
. szkody spowodowane w wyniku razqcego niedbalstwa.

Rodzaj dzialalno6ci obejmowany ochronq
4939 z Pozostaly transport lqdowy pasazerski gdzie indziej niesklasyfikowany,
4941 z Transport drogowa towar6w,
522'l z Dzialalno66 uslugowa wspierajeca transport lqdowy,
4520 z KonseMacja i naprawa pojazd6w samochodowych,
4532 z sDlzedaz detaliczna czg6c! iakcesori6w samochodowych,
4730 z slrzeda2 detaliczna Daliw.

Suma gwarancyjna na jedno iwszystkie zdarzenia 300.000,00 pLN.

Rozszerzenia zakresu ochrony:
. o szkody wyrzEdzone pracownikom ubezpieczonego powstale w nastepstw,e wypadku
przy pracy 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w ciEgu okresu ubezpieczenia,
. o szkody powstale w mieniu ruchomym podczas wykonywania przez ubezpieczonego
obr6bki, naprawy, czyszczenia lub innych uslug o podobnym charakterze 200.000,00 PLN
na jeden iwszystkie wypadkiw ciqgu okresu ubezpieczenia,
. o szkody powstale w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronjonym przez
ubezpieczonego 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w ciqgu okresu
ubezpieczenia,
. o szkody powstale w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych
lub chronionych przez ubezpieczonego 200.000,00 PLN na jeden i wszysikie wypadki w
ciqgu okresu ubezpieczenia.


