Załącznik nr 6
Nr sprawy: 49/>PU/2018/KK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymagania dotyczące polisy ubezpieczeniowej:
1.

Odpowiedzialność cywilna OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów
mechanicznych będących w posiadaniu CBA:
a) Podstawę ubezpieczenia stanowi Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U.2018r. poz. 473);
b) W ramach szkody OC Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia ochrony
ubezpieczeniowej Assistance;
c) Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do złożenia sprawozdania o
ilości zaistniałych szkód oraz kwotach wypłaconych za wskazany okres.

2.

Autocasco AC i kradzieży KR pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu CBA w
zakresie pełnym:
a) Podstawę umowy ubezpieczeń stanowić będą ogólne warunki ubezpieczeń pojazdów
lądowych od ubezpieczeń Autocasco AC;
b) Ubezpieczenie obejmuje szkody związane z ruchem wszystkich pojazdów
mechanicznych będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych CBA;
c) Naprawy pojazdów będą wykonywane na częściach nowych, oryginalnych lub
zamiennikach za zgodą Zamawiającego bez potrącenia na nie amortyzacji;
d) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej Assistance
czynnej 24h/dobę we wszystkie dni w roku.
e) Usługa Assistance będzie obejmować wszystkie rodzaje szkód komunikacyjnych oraz
awarie techniczne uniemożliwiające kontunuowanie bezpiecznej jazdy pojazdem.
f) W ramach usługi Assistance dla wszystkich pojazdów samochodowych w ruchu na
terenie RP, Wykonawca zapewni minimum, w zależności od okoliczności zdarzenia:
1. Naprawę pojazdu, jeżeli jest możliwa (uruchomienie) na miejscu zdarzenia;
2. Holowanie pojazdu we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Polski;
3. Pojazd zastępczy na minimum 2 dni od chwili zdarzenia;
4. Przewóz osób – w ilości nie większej niż liczba miejsc określona w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu, we wskazane miejsce na terenie Polski;
5. Nocleg – w ilości osób nie większej niż liczba miejsc określona w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu;
6. Limit odpowiedzialności obowiązywania usługi Assistance holowanie pojazdów do
3,5 tony bez limitu odległości na terenie Polski do wskazanego punktu serwisowego
przez Zamawiającego rozpoczętej w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia.
g) Na pisemny wniosek Zamawiającego będzie wystawiane bezskładkowe rozszerzenie
polisy ubezpieczeniowej AC/OC/NW/Assistance w ruchu zagranicznym, nie więcej
jednak niż dla 10% taboru pojazdów samochodowych, podlegającego ochronie
ubezpieczeniowej. Wraz z rozszerzeniem polisy będzie wystawiana Zielona Karta.
h) Rozszerzenie polisy wraz z Zieloną Kartą będzie wystawiane w terminie 1 dnia
roboczego od chwili przesłania zgłoszenia Wykonawcy drogą elektroniczną lub pisemną.
i) W ramach usługi Assistance w ruchu zagranicznym dla pojazdów samochodowych
Wykonawca zapewni minimum, w zależności od okoliczności zdarzenia:
1. Naprawę pojazdu (uruchomienie) na miejscu zdarzenia;
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2. Holowanie pojazdu na dystansie minimum 1000km z możliwością odpłatnego
wydłużenia dystansu holowania;
3. Przewóz osób – w ilości nie większej niż liczba miejsc określona w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu, we wskazane miejsce na terenie Polski;
4. Nocleg – w ilości osób nie większej niż liczba miejsc określona w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu;
5. Pojazd zastępczy na minimum 2 dni od chwili zdarzenia;
6. Dowóz osób podróżujących uszkodzonym pojazdem we wskazane miejsce na
terenie Polski;
j) Wymóg świadczenia usługi Assistance dotyczy minimum pojazdu Zamawiającego.
k) Szkody w wyniku kradzieży pojazdu i/lub wyposażenia standardowego będą pokrywane
w całości.
l) Brak udziału własnego i franszyzy integralnej oraz redukcyjnej;
m) Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do złożenia sprawozdania o
ilości zaistniałych szkód oraz kwotach wypłaconych za wskazany okres.
n) Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy
ubezpieczenia i współpracę z zamawiającym oraz opiekuna do spraw likwidacji szkód.
o) W przypadku, gdy ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa nie będzie
możliwe przekazywanie Wykonawcy pełnych danych personalnych i adresowych
sprawcy szkody, przekazywane będzie tylko oświadczenie zawierające:
 Numer legitymacji służbowej sprawcy;
 Informacja o fakcie posiadania przez niego ważnych dokumentów uprawniających
do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz dane o stanie trzeźwości.
p) Zgłaszanie i likwidacja oraz korespondencja dotycząca likwidacji szkód komunikacyjnych
odbywać się będzie we właściwych miejscowo dla siedziby głównej Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w Warszawie oddziałach Wykonawcy.
W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków NW maksymalną sumą
ubezpieczenia będzie kwota …………… (minimum 10 000,00 PLN – słownie: dziesięć
tysięcy złotych) PLN.
Polisa obejmować będzie ubezpieczenie całej floty pojazdów wg załącznika na okres
jednego roku.
Ubezpieczenia poszczególnych pojazdów będą się zaczynały od momentu zawarcia umowy,
lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2019 roku.
Umowa ma mieć wyrównany termin ekspiracji wszystkich ubezpieczeń do jednej wspólnej
daty tj. do 31 grudnia 2019 roku.
Potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC będą wystawiane przez Wykonawcę
i dostarczane do siedziby Zamawiającego przed datą początku polisy.
Pojazdy będą identyfikowane w polisie po numerach nadwozia/VIN.
Oferta zawierać będzie:
a) wysokość składki polisy pakietowej AC/OC/NW wyrażoną w procentach od wartości
pojazdu.
b) składkę ubezpieczenia wyliczoną na podstawie szacunkowej wartości floty pojazdów
CBA.
Składka ubezpieczenia pakietowego AC/OC/NW wyrażona w procentach od wartości
pojazdu będzie jednakowa dla wszystkich ubezpieczanych pojazdów.
Płatności za ubezpieczenia będą dokonywane w terminie 21 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej wraz z załącznikiem zawierającym zestawienie
wystawionych ubezpieczeń.
Zwrot części składki AC za pojazdy wycofane z eksploatacji, a następnie zlikwidowane,
sprzedane lub przekazane odbędzie się na podstawie faktury korygującej.

