CZĘŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn
Przedmiot zamówienia:
Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o.
Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/43/2018

Przedmiot

ubezpieczenia:

pojazdy

użytkowane

przez

Zamawiającego,

zgodnie

z załącznikiem Nr 6 do IDW (Wykaz pojazdów), z zastrzeżeniem, że pojazdy leasingowane
mogą zostać włączone do ubezpieczenia fakultatywnie.
Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia dopuszcza skorzystanie z prawa opcji,
o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Przewiduje się opcję dotyczącą możliwości
skorzystania z ubezpieczenia pojazdów leasingowych ujętych w pozycjach 26 i 27 załącznika
Nr 6 Wykaz pojazdów, tj. pojazdu VOLKSWAGEN CADDY 2.0 TDI Euro6 Furgon nr rej. NO
6392N i pojazdu VOLKSWAGEN JETTA 14-SEDAN nr rej. NO 7529N. Zamawiający może
skorzystać z prawa opcji w całości lub części.
A. Okres ubezpieczenia: roczny, zgodnie z informacją przedstawioną w załącznikiu Nr 6
Wykaz pojazdów.
B. Rodzaje ubezpieczeń :
1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe
w związku z ruchem tych pojazdów, na warunkach zgodnych z Ustawą z dnia 22
maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 392 z późn. zm. ).
a) Zakres terytorialny – teren RP
2) Ubezpieczenie autocasco pojazdów na terytorium RP w oparciu o ogólne warunki
ubezpieczenia,

z

zastosowaniem

niżej

wymienionych

(wymaganych

albo

punktowanych) warunków szczególnych:
a) franszyza integralna: nie może być związana z sumą ubezpieczenia pojazdu –
WYMÓG
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 555 20 10, email: zgok@zgok.olsztyn.pl,
REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO: 000027736
KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 22 118 500 zł

b) maksymalna wysokość franszyzy integralnej: 500 zł - PUNKTOWANE
c) franszyza redukcyjna lub udział własny w szkodzie: brak – WYMÓG
d) zakres ubezpieczenia: pełny, z włączeniem ryzyka kradzieży i rabunku lub oparty
o formułę All Risks - PUNKTOWANE
e) przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie potrącana amortyzacja części
i akceptowana będzie naprawa pojazdów w autoryzowanych stacjach obsługi oraz
zastosowanie oryginalnych części zamiennych niezależnie od wieku pojazdu WYMÓG
f)

objęcie pojazdów ubezpieczeniem od kradzieży nie będzie warunkowane rodzajem
posiadanych przez nie zabezpieczeń - WYMÓG

g) wiek kierowcy, ani okres posiadania prawa jazdy nie będzie miał wpływu na
wysokość odszkodowania - WYMÓG
h) wysokość ustalonego odszkodowania nie będzie zależeć od prędkości, z jaką
poruszał się pojazd w momencie szkody - WYMÓG
i)

wysokość ustalonego odszkodowania nie będzie zależeć od naruszenia przez
kierowcę przepisów ruchu drogowego - WYMÓG

j)

pokrycie kosztów dodatkowego badania technicznego, zgodnie z wymaganymi
przepisami – PUNKTOWANE

k) nie przysługuje ubezpieczycielowi prawo regresu do Ubezpieczającego i osób, za
które ponosi odpowiedzialność, chyba że wyrządziły szkodę umyślnie - WYMÓG
l)

suma ubezpieczenia podana przez ubezpieczającego w wykazie pojazdów będzie
traktowana przez ubezpieczyciela, jako wartość rynkowa pojazdu w dniu szkody PUNKTOWANE

m) suma ubezpieczenia po szkodzie nie wyczerpuje się - PUNKTOWANE
n) szkoda będzie traktowana jako całkowita, o ile koszt naprawy przekroczy co najmniej
80 % sumy ubezpieczenia pojazdu - PUNKTOWANE
3) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów:


suma ubezpieczenia: 15 000 zł na wypadek śmierci i 100 % uszczerbku na
zdrowiu

C. Informacje dodatkowe :
1) Płatność składki: jednorazowo w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej polisy
2) W ofercie musi być podana wysokość składki na każdy pojazd osobno, zgodnie z zał.
nr 5 Formularz cenowy
3) W ofercie musi być podana wysokość składki OC, NW i stawki AC stosowanej w
przypadku zakupu lub przejęcia do użytkowania nowego pojazdu w okresie
obowiązywania umowy, zgodnie ze wzorem w zał. nr 5 Formularz cenowy
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4) Szkodowość – szkodowość została przedstawiona w załączniku nr 7 - Zaświadczenie
o szkodowości.
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