OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Słupsku, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1, 76-200 Słupsk, posiadający NIP 839 041 02 17,
Regon 771 486 860, zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM zaprasza do udziału w postępowaniu,
którego przedmiotem jest objęcie ochroną ubezpieczeniową ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych za
szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów w kraju;
2) ubezpieczenie autocasco pojazdów samochodowych;
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
4) ubezpieczenie mienia Spółki od wszystkich ryzyk;
5) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej deliktowej i kontraktowej.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

UBEZPIECZAJĄCY

„MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku
ul. Bitwy Warszawskiej 1
76-200 Słupsk
Regon: 771 486 860
NIP: 839 041 02 17
KRS: 0000002203

UBEZPIECZONY

„MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku
ul. Bitwy Warszawskiej 1
76-200 Słupsk
Regon: 771 486 860
NIP: 839 041 02 17
KRS: 0000002203

PKD
RODZAJ
WYKONYWANEJ
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

49.31Z
przewozy pasażerskie na terenie miasta Słupska i przyległych
gmin, przewozy na zamówienie, sprzedaż detaliczna paliw do
pojazdów silnikowych
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ZAKRES OCZEKIWANEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Przedmiotem zamówienia jest program ubezpieczeniowy obejmujący następujące ryzyka:

1)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych
za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów w kraju;

2)

Ubezpieczenie autocasco pojazdów samochodowych;

3)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;

4)

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;

5)

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

6)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej deliktowej i kontraktowej.

Program ubezpieczeniowy w odniesieniu do wszystkich ryzyk opisanych powyżej obejmuje
dwuletni okres tj.: od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. rozumiany jako dwa
dwunastomiesięczne okresy ubezpieczenia obejmujące okres od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r. oraz okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i dotyczy n/w
lokalizacji:
- ul. Transportowa 36, 76-251 Kobylnica – baza MZK (zajezdnia, jeden budynek,
w którym mieszczą się: pomieszczenia administracyjne, warsztatowe, magazynowe,
myjnia), portiernia, stacja paliw.
- ul. Szczecińska 41A, 76-200 Słupsk – budynek administracyjny dyspozytornia
- ul. Bitwy Warszawskiej 1, 76-200 Słupsk – dyspozytornia
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UBEZPIECZENIE FLOTY POJAZDÓW
UBEZPIECZENIE OC POSIADACZA POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY WYRZĄDZONE
W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW
Dla pojazdów nowych (zakupionych) okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia zgłoszenia
pojazdów do ubezpieczenia. Dla pojazdów wyrejestrowanych/sprzedanych okres
ubezpieczenia kończy się w dniu, w którym nastąpiła sprzedaż/wyrejestrowanie pojazdu.
-

Wykaz pojazdów - zgodnie z załącznikiem nr 1

UBEZPIECZENIE AUTOCASCO
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy mechaniczne wraz
z wyposażeniem podstawowym będące własnością
Ubezpieczającego oraz nowo nabyte pojazdy mechaniczne
w okresie obowiązywania niniejszej umowy lub będących
w jego użytkowaniu w ramach umów leasingu, dzierżawy,
najmu lub użyczenia.
Przedmiot ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia dla pojazdów nowych (zakupionych) od
dnia zakupu pojazdu (bez konieczności dokonywania
oględzin) lub od chwili zgłoszenia (oględzin pojazdu) i jest
zgodny z okresem ubezpieczenia komunikacyjnego. Dla
pojazdów
wyrejestrowanych/sprzedanych okres
ubezpieczenia kończy się w dniu, w którym nastąpiła
sprzedaż/wyrejestrowanie pojazdu.

Zakres ubezpieczenia:
Wykaz pojazdów:

all risk bez ryzyka kradzieży
zgodnie z załącznikiem nr 2
A/ Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem
tych pojazdów na terytorium RP oraz Unii Europejskiej.
B/ Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem
tych pojazdów poza granicami RP i Unii Europejskiej
w krajach należących do tzw. Systemy Zielonej Karty.

Zakres terytorialny:

Franszyza integralna i
redukcyjna:
Udział własny:
Konsumpcja sumy
ubezpieczenia

Postanowienia dodatkowe

Brak
Brak
Zniesiona
- Przy ustalaniu kwot odszkodowań nie będą stosowane
potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do
wymiany w pojazdach eksploatowanych do 10 lat
- Dla pojazdów nowych i w okresie eksploatacji do 12 miesiąca
od daty pierwszej rejestracji wartość pojazdu w przypadku
szkody całkowitej równa jest sumie ubezpieczenia (tj.
wartości fakturowej brutto/netto)
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- Ubezpieczyciel
akceptuje
zabezpieczenia
aktualnie
zamontowane w pojazdach
- Włączone zostaje ryzyko zassania wody do silnika
-Ubezpieczyciel
akceptuje
podwyższenie
limitu
na
odszkodowanie za holowania i akcję ratowniczą – do kwoty 10
tys. Euro dla jednego pojazdu na jedno zdarzenie. Do
obliczenia równowartości w złotych kwoty określonej w innej
walucie przyjmuje się średni kurs tej waluty ogłaszany przez
Narodowy Bank Polski z dnia wystąpienia szkody lub z
ostatniego dnia roboczego przed dniem wystąpienia szkody.
Klauzule dodatkowe:

Klauzula zgłaszania pojazdów bez
konieczności oględzin
Klauzula ubezpieczenia nabytych
pojazdów
Klauzula szkód spowodowanych
przez osoby trzecie

Brak oczekiwania na
postępowanie regresowe

Klauzula rozliczania szkód
częściowych

Wypłata odszkodowania
może być realizowana na
rachunek
Ubezpieczającego lub na
rachunek zakładu
naprawczego.

Klauzula przekroczenia
dopuszczalnej prędkości
Klauzula prolongaty składki
Klauzula niezmienności składek
Klauzula rozstrzygania sporów

Spory wynikające z umów
ubezpieczenia rozpatrują
sądy powszechne
właściwe miejscowo dla
siedziby
Ubezpieczającego.

Klauzula przyjmująca istniejący
system zabezpieczeń
Klauzula badań technicznych i
uprawnień do kierowania

Ubezpieczyciel wypłaci
odszkodowanie za szkodę
zaistniałą z ubezpieczenia
Autocasco, gdy w dniu
powstania szkody pojazd
nie posiadał ważnego
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badania technicznego lub
/ i kierujący pojazdem
nie posiadał ustawowo
wymaganych uprawnień
do kierowania tym
pojazdem.
Klauzula gwarancji sumy
ubezpieczenia przez 12 miesięcy
Klauzula niezmienności wartości
pojazdu
Klauzula zawiadomienia
o szkodzie
Klauzula terminu dokonywania
oględzin
Klauzula uproszczonej likwidacji
szkód

48 godzin (dotyczy dni
roboczych)
Naprawa szkód o wartości
do 10.000 PLN
dokonywana może być
dokonana bez uprzednich
oględzin pod warunkiem
sporządzenia
dokumentacji opisanej
pod tabelą.
Dla szkód w szybach,
zamkach, elementach
oświetlenia pojazdu i
lusterkach zewnętrznych
limit naprawy szkód bez
dokonywania oględzin
wynosi 10.000 PLN.

Procedura uproszczonej likwidacji szkód:
1) Dokumentacja do uproszczonej likwidacji szkód obejmuje protokół zawierający:
a) datę sporządzenia,
b) dane osoby sporządzającej,
c) datę wystąpienia szkody,
d) przyczynę powstania szkody (w przypadku gdy jest to możliwe),
e) wykaz uszkodzonego mienia,
f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny szkody,
g) szacunkową wartość szkody,
h) dokumentację fotograficzną,
i) w przypadku szkód kradzieżowych dodatkowo poświadczenie z policji o wszczęciu
dochodzenia.
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2) Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczający
dostarczy do Ubezpieczyciela inne dokumenty potwierdzające dokonanie naprawy
pojazdu np. wykaz części niezbędnych do naprawy pojazdu oraz ilość roboczogodzin,
bez konieczności przedłożenia oryginału faktur.
Stawka godzinowa dla robót naprawczych będzie wynosić 110,00 zł bez podatku VAT.
W przypadku, gdy szkoda posiada znamiona przestępstwa Ubezpieczony zobowiązuje
się także do zawiadomienia stosownych organów Policji.
3) W przypadku szkód o szacunkowej wartości większej niż 10.000,00 zł
Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia szkody
do Ubezpieczyciela na miejsce przybędzie likwidator szkód lub niezależny ekspert
powołany przez Ubezpieczyciela. W przypadku niedotrzymania terminu
Ubezpieczający sam likwiduje szkodę przesyłając do Ubezpieczyciela zgłoszenie
szkody oraz inne dokumenty, o których mowa w przypadku samolikwidacji szkody
do wartości 10 000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia AC.
Procedura likwidacji szkód
1) Wariant serwisowy/warsztatowy (wypłata
odszkodowania na
podstawie
przedstawionych faktur na uzgodniony zakres napraw bez podatku VAT).
2) Oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel w ciągu 48 godzin
od momentu zgłoszenia szkody, w przypadku braku oględzin, przyjmuje się zakres
uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez Ubezpieczającego,
ubezpieczonego lub warsztat dokonujący naprawy.
3) Zatwierdzenia przedstawionego kosztorysu naprawy dokonuje Ubezpieczyciel w ciągu
3 dni roboczych od jego dostarczenia pisemnie lub drogą elektroniczną informując
ubezpieczonego lub warsztat, w przypadku braku informacji ze strony
Ubezpieczyciela, przedstawiony przez Zamawiającego kosztorys uznaje się
za zatwierdzony.
4) Kopia decyzji zamykającej
Ubezpieczającego.

szkodę

zostanie

przesłana

do

wiadomości

5) Naprawy fabrycznie nowych 5 sztuk autobusów typu MAXI zasilanych ON - SCANIA
M323 CityWide LF (dostawa do 12 lutego 2021 r.), po szkodzie dokonywane będą
w warsztatach oddziału Scania Polska SA w Głobinie na mocy podpisanej umowy
pomiędzy MZK a Scania Polska SA i będą stanowiły „Autoryzowaną Stację Obsługi
Scania” zwaną dalej ASO, bądź tez w innych autoryzowanych stacjach obsługi Scania
lub w warsztatach autoryzowanych producentów zespołów i podzespołów.
6) Ubezpieczyciel przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględni ceny nowych
i oryginalnych części zamiennych dostarczonych do ASO przez Scania Polska SA oraz
uwzględni koszty robocizny obliczone przez ASO na podstawie katalogów norm
czasowych dostarczonych przez Scania Polska SA i obowiązującej stawki, tj. 110,00
zł netto.
6) Ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego
w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub
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kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za którą
uprzednio przyjął on odpowiedzialność.
7) Ubezpieczenie pojazdu na niższą niż wartość rynkowa wartość pojazdu, np. gdy
pojazd został kupiony z rabatem, nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji
przy wypłacie odszkodowania.
8) Na wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość, z jaką poruszał się
dany pojazd w chwili zaistnienia szkody.

UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO
-

Suma ubezpieczenia: 10.000 zł
Świadczenie za zgon: 100% sumy ubezpieczenia
Franszyza integralna: brak
Udział własny: brak
Wykaz pojazdów - zgodnie z załącznikiem nr 3

WYPŁATA ODSZKODOWANIA
Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty
otrzymania zgłoszenia szkody i dopełnienia przez Ubezpieczonego opisanych poniżej
formalności.
Ubezpieczyciel, uwzględniając rodzaj i charakter szkody, najpóźniej w terminie 7 dni
od dnia przyjęcia zawiadomienia o szkodzie określa dokumenty, które Ubezpieczony
zobowiązany jest przedstawić w celu likwidacji szkody. W przypadku gdyby przesłane przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego dokumenty okazały się niewystarczające Ubezpieczyciel
może w terminie 7 dni roboczych od momentu ich otrzymania zwrócić się po raz ostatni
o uzupełnienie dokumentów. Jeżeli Ubezpieczyciel po raz kolejny zwróci się o przekazanie
nowych dokumentów, o które nie zwracał się we wcześniejszej korespondencji,
to Ubezpieczający/Ubezpieczony nie ma obowiązku przekazywania tych dokumentów
Ubezpieczycielowi. Przyjmuje się, iż dostarczenie bądź niedostarczenie nowych
dokumentów, o które zwrócił się Ubezpieczyciel po raz trzeci nie będzie miało wpływu
na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokość wypłaconego odszkodowania.
Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania
okazało się niemożliwe odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych
okoliczności, jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie
30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk.
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UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
Zakres ubezpieczenia:

Przedmiot i sumy
ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody
w ubezpieczonym mieniu, powstałe w okresie i miejscu
ubezpieczenia, w wyniku zaistnienia jakichkolwiek
zdarzeń losowych
Budynki i budowle grupa I i II
11 896 512,90 PLN
Maszyny, urządzenia,
wyposażenie – pozostałe nie ujęte
w grupie I i II
Środki obrotowe (paliwa w
zbiornikach, części zamienne i
inne oraz części zamienne nie
będące własnością
ubezpieczającego) wg ceny
zakupu lub wytworzenia
Niskocenne składniki majątku
(wyposażenie, materiały
biurowe, narzędzia i inne)
Wartości pieniężne (m.in. gotówka
w kasie stacji paliw oraz gotówka
w dziale księgowości oraz bilety)

1 324 512,19 PLN

600.000,00 PLN

250.000,00 PLN

150.000,00 PLN

Limit odpowiedzialności na 1. maszyny, urządzenia,
50.000,00 PLN
ryzyko kradzieży
wyposażenie
z włamaniem, rabunku
2. gotówka
mienia z wandalizmem:
a. od kradzieży z włamaniem do
150.000,00 PLN
lokalu
b. od rabunku w lokalu
60.000 PLN
bilety od rabunku w transporcie
100.000 PLN
System ubezpieczenia:
Ubezpieczenie w systemie na sumy stałe:
Budynki i budowle grupa I i II
Wg. wartości
księgowej brutto
Maszyny, urządzenia, wyposażenie Wg. wartości
– pozostałe nie ujęte w grupie I i II księgowej brutto
Środki obrotowe (paliwa w
zbiornikach, części zamienne i
inne oraz części zamienne nie
będące własnością
ubezpieczającego) wg ceny
zakupu lub wytworzenia

kosztów zakupu lub
wytworzenia
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Ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko:
Niskocenne składniki majątku
Wg. wartości
(wyposażenie, materiały biurowe, księgowej brutto
narzędzia i inne)
Wartości pieniężne (m.in. bilety)
Franszyza redukcyjna:
Franszyza integralna:
Udział własny:
Klauzule dodatkowe:

BRAK
300,00 PLN
BRAK
Klauzula stempla pocztowego
Klauzula niepotrącania rat z
odszkodowania
Klauzula Leeway
Klauzula prolongaty płatności
Klauzula automatycznego pokrycia
konsumpcji sumy ubezpieczenia
Klauzula automatycznego
ubezpieczenia nowego mienia
Klauzula lokalizacyjna
Klauzula ubezpieczenia
pośredniego uderzenia pioruna
Klauzula dewastacji / wandalizmu
Klauzula akceptacji zabezpieczeń
przeciwpożarowych i przeciw
kradzieżowych
Klauzula włączająca szkody
wodno-kanalizacyjne
Klauzula rzeczoznawców
Klauzula terminu dokonywania
Oględzin
Prewencyjna suma ubezpieczenia

Według wartości
nominalnej

120%
Limit: 100.000 PLN
10% nie więcej niż
200.000 PLN
Limit: 200.000 PLN
Limit: 100.000 PLN
Limit: 20.000 PLN

Limit: 50.000 PLN
48 godzin
Limit: 100.000 PLN
(limit wspólny dla
całego programu na
jedno i wszystkie
ryzyka)

Opis zawierający informacje istotne dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego budynków:
- Budynek administracyjno-warsztatowy
- Budynek magazynowy
- Budynek portierni
- Budynek stacji paliw
- Budynek dyspozytorni
stanowi załącznik numer 4 do opisu przedmiotu zamówienia
Zakres ubezpieczenia
Szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia,
będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło
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nagle, nieprzewidziane, niezależnie od woli Ubezpieczającego; zakres ubezpieczenia
obejmuje w szczególności następujące ryzyka: pożar, uderzenie pioruna, upadek statku
powietrznego, wybuch, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, zapadanie się ziemi,
następstwa szkód wodociągowych, uderzenie pojazdu, kradzież z włamaniem,
dewastacje/wandalizm, a także szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, odgruzowania
i innych mogących powstać w związku z przeprowadzeniem akcji ratowniczych
prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia.
Za dewastacje/wandalizm uważa się uszkodzenie lub zniszczenie mienia przez osoby
trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko dewastacji/wandalizmu
nieruchomości oraz mienia ruchomego znajdującego się w pomieszczeniach, jak również
poza nimi.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Mieszany system sygnalizacji pożarowej typ BOSCH FPA-5000 (czujki automatyczne,
dymowo-temperaturowe). W pomieszczeniach biurowych i warsztatowych (baza MZK)
znajdują się agregaty gaśnicze, w sumie 5 sztuk: AS-60 (1 sztuka), AS-30 (2 sztuki),
AS-12 (2 sztuki).
Na terenie stacji paliw znajdują się 4 gaśnice przewoźne GP-25.
Na terenie Bazy MZK znajdują się 2 hydranty zewnętrzne, 5 hydrantów wewnętrznych.
Ilość gaśnic: (baza MZK – GP-6 – 40 sztuk), lokalizacja Szczecińska (GP-6 – 1 sztuka),
lokalizacja Bitwy Warszawskiej (GP -6 – 1 sztuka).
Odszkodowanie
Odszkodowanie będzie wypłacane wg wartości:


początkowej brutto dla środków trwałych



kosztów zakupu lub wytworzenia dla zapasów magazynowych



wartości nominalnej dla gotówki i biletów





Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe
Teren firmy jest ogrodzony, oświetlony w nocy, całodobowo dozorowany i monitorowany
przez firmę posiadającą koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia (baza MZK
i Stacja Paliw). Pojazdy wjeżdżające na teren firmy i niego wyjeżdżające
są kontrolowane. Pomieszczenia warsztatowe są monitorowane.
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UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
Zakres ubezpieczenia:

Przedmiot i sumy
ubezpieczenia:

System ubezpieczenia:

Franszyza redukcyjna:
Franszyza integralna:
Udział własny:

Klauzule dodatkowe:



Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody
w ubezpieczonym mieniu, powstałe w okresie i miejscu
ubezpieczenia, w wyniku zaistnienia jakichkolwiek
zdarzeń losowych
Sprzęt stacjonarny

234 545,41 PLN

Ubezpieczenie w systemie na sumy stałe:
Wg. wartości
Sprzęt stacjonarny
odtworzeniowej
(nowej)
Wg. wartości
Sprzęt przenośny
odtworzeniowej
(nowej)
Wg. wartości
Oprogramowanie
odtworzeniowej
(nowej)
BRAK
BRAK
2,0% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą,
min. 200 PLN
Sprzęt stacjonarny i przenośny
- Klauzula reprezentantów
- Klauzula zniesienia regresu
- Klauzula dokonania oględzin szkód – 48 godzin
- Nie potrącanie rat wymagalnych z odszkodowania
- Automatycznego pokrycia
- Limit na jedno i wszystkie zdarzenia: 20.000 PLN
- Klauzula ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
kradzieży z włamaniem i rabunku
- Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego
- Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty
włączenia do planowej eksploatacji
- Postanowienia szczególne dotyczące szkód
spowodowanych przez upadek

Zakres ubezpieczenia
Szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będące
następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle,
nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego. Zakres ubezpieczenia obejmuje
w szczególności następujące ryzyka:
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Ogień, działanie dymu sadzy, eksplozja, implozja, bezpośrednie uderzenie pioruna,
pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych, szkody powstałe wskutek skoków napięcia
w instalacji elektrycznej, uderzenie pojazdu, powódź, silny wiatr, zapadanie i osuwanie się
ziemi, awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej, działanie człowieka tj. niewłaściwe
użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, kradzież z włamaniem (w tym również z
pojazdów – dot. np. radiotelefonów), rabunek, szkody powstałe wskutek
dewastacji/wandalizmu, za które uważa się uszkodzenie lub zniszczenie mienia (w tym
monitorów LCD) w wyniku działania osób trzecich wewnątrz lokalu jak i na zewnątrz lokalu
także bez zajścia kradzieży zwykłej, bądź kradzieży z włamaniem.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ, DELIKTOWEJ I
KONTRAKTOWEJ

Nazwa ubezpieczenia:

Ubezpieczona działalność

Liczba pracowników
Suma gwarancyjna
Franszyza redukcyjna:
Franszyza integralna:
Udział własny:

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za
szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim
w związku z posiadaniem lub używaniem mienia oraz w
związku z prowadzeniem działalności i wprowadzaniem
produktu do obrotu; odpowiedzialność zgodnie z zasadą
pełnego odszkodowania (art. 361 § 2 KC)
Zakres prowadzonej
działalności
zgodnie z
PKD
przedstawiony w informacji o Kliencie na wstępie
przedmiotowego zapytania
178 osób, w tym 130 kierowców
1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia (kontrakt + delikt)
BRAK
BRAK
300,00 PLN

Limit

Klauzule
dodatkowe

Nazwa klauzuli Limit
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności
o szkody wyrządzone pracownikom
ubezpieczonego w związku z wypadkiem
przy pracy
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody powstałe w związku z
przedostaniem się niebezpiecznych
substancji do powietrza, wody, lub
gruntu, a także wszelkie koszty związane z
usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją
jakichkolwiek zanieczyszczeń
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z
których ubezpieczony korzystał na
podstawie umowy najmu, dzierżawy,

/na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia/
Podlimit 100 000 PLN
Franszyza: 500 PLN

Podlimit 100 000 PLN
Franszyza: 10% wartości szkody
nie mniej niż 1 000 PLN

Podlimit 100 000 PLN

12

Franszyza: 500 PLN

użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej
podobnej formy korzystania z cudzej
rzeczy
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody powstałe w mieniu będącym
przedmiotem obróbki, naprawy,
czyszczenia lub innych usług o podobnym
charakterze

Podlimit 100 000 PLN
Franszyza: 500 PLN

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o
szkody wyrządzone przez producenta, w
związku z wprowadzeniem produktu do
obrotu (OC za produkt)

Podlimit 500 000 PLN Franszyza:
10% wartości szkody nie mniej
niż 1 000 PLN
Podlimit 500 000 PLN
Franszyza: 500 PLN

OC pracodawcy

KLAUZULE WSPÓLNE
OBOWIĄZKOWYCH

Klauzule dodatkowe

DLA

WSZYSTKICH

RYZYK

Z

WYŁĄCZENIEM

Prewencyjna suma ubezpieczenia
Klauzula udziału w zysku

UBEZPIECZEŃ

W wysokości %
zapłaconej składki
Fakultatywna

Klauzula funduszu prewencyjnego Fakultatywna

Dodatkowe dokumenty dotyczące zagadnień przewozu pasażerów zostaną przekazane
Wykonawcom na wniosek.
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KLAUZULE DODATKOWE:
Klauzula funduszu prewencyjnego – Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego
fundusz prewencyjny w wysokości nie mniej niż 10% zaoferowanej w niniejszym przetargu
zainkasowanych składek ze wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Środki z funduszu
prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego w ciągu 3
miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Ubezpieczający przedstawi
Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu (dotyczy
wszystkich rodzajów ubezpieczeń).
Uz = …% x (Sk – (O +R)), gdzie:
Uz – kwota składki do zwrotu na rzecz Ubezpieczającego
Sk – łączna składka należna, zapłacona Ubezpieczycielowi za 12 miesięczny okres
ubezpieczenia
O – wysokość odszkodowań wypłaconych
R – rezerwa na szkody zgłoszone a niewypłacone
Klauzula udziału w zysku – Ubezpieczającemu po zakończeniu okresu ubezpieczenia
przysługuje zwrot składki ze wszystkich rodzajów ubezpieczeń z tytułu niskiej szkodowości
(łączna wysokość szkód) w tym okresie. Zwrot składki za dany roczny okres ubezpieczenia
będzie wynosił nie mniej niż 10% zapłaconej przez ubezpieczającego składki, o ile
szkodowość w tym okresie nie przekroczy 60%. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do
wypłacenia na konto ubezpieczającego kwoty udziału w zysku wg następującego wzoru:
Uz = …% x (Sk – (O +R)), gdzie:
Uz – kwota składki do zwrotu na rzecz Ubezpieczającego
Sk – łączna składka należna, zapłacona Ubezpieczycielowi za 12 miesięczny okres
ubezpieczenia
O – wysokość odszkodowań wypłaconych
R – rezerwa na szkody zgłoszone a niewypłacone
Zwrot składki za dany roczny okres ubezpieczenia będzie w wysokości zaoferowanej w
niniejszym przetargu zapłaconej przez ubezpieczającego składki. Ubezpieczyciel dokona
zwrotu składki w terminie 30 dni od daty zakończenia okresu ubezpieczenia. (dotyczy
wszystkich rodzajów ubezpieczeń)
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INFORMACJA O SZKODOWOŚCI
Zgodnie z załącznikiem numer 5 - 6.

ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wykaz środków transportowych do ubezpieczenia OC
Wykaz środków transportowych do ubezpieczenia AC
Wykaz środków transportowych do ubezpieczenia NNW
Opis budynków
Zaświadczenie o szkodowości – ubezpieczenia komunikacyjne
Zaświadczenie o szkodowości – ubezpieczenia majątkowe
Wykaz wszystkich klauzul
Formularz ofertowy
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