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Załącznik nr 1 do SIWZ nr 144/2014/N/Krosno

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA
Zamawiający:
Nazwa: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
Adres siedziby: ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

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.
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,
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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,
- wartość pojazdów: brutto (z VAT),
- wykupiona amortyzacja,
- wykupiona konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania,
- 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.
- Ubezpieczyciel zobowiązuje się przedstawić kosztorys do szkody nie później niż w
terminie 7 dni od daty oględzin.
- Holowanie dla wszystkich samochodów, w tym karetek
Udział własny: brak
Franszyza integralna: 300 zł
Franszyza redukcyjna: brak
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
Udział własny: brak
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: brak
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4. Assistance
5. Ubezpieczenie szyb
Suma Ubezpieczenia 1 500 zł na pojazd
Rejestr pojazdów podlegających ubezpieczeniu zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

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.
Podane sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz limity określone zostały w agregacie
rocznym.
Zamawiający informuje, że we wszystkich rodzajach ubezpieczeń mają być zastosowane
udział własny i franszyzy opisane w SIWZ lub niższe. Zastosowanie wyższych spowoduje
odrzucenie oferty.
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