Załącznik OPZ_2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ubezpieczeń z zakresu zadania
nr 2.
I.

Opis ogólny.
1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest: ubezpieczenie komunikacyjne
– pojazdów w zakresie obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej(OC),
Autocasco(AC), Assistance (ASS), Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
2. Przy elementach fakultatywnych przedstawiono sposób przyznawania punktacji w
ocenie ofert w zależności od zaoferowanej przez Wykonawcę opcji.
3. Informacje dodatkowe:
a) opis działalności Zamawiającego:
Jednostka administracji państwowej realizująca zadania celowe zmierzające
do zmniejszenia zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych roślin,
eliminację zagrożenia wynikającego z wymiany handlowej i stosowania
środków ochrony roślin oraz produkcję materiału siewnego w pełni
spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe. Informacje
szczegółowe: http://piorin.gov.pl/o-inspekcji/zadania-realizowane-przezinspekcje,1.html
b) dotychczasowy ubezpieczyciel: STU ERGO Hestia S.A.
c) szkodowość: zaświadczenie w załączeniu do zapytania ofertowego
4. Oferty muszą zawierać zastrzeżenie niezmienności wysokości stawek w
poszczególnych ryzykach w okresie ubezpieczenia;
5. Okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Zawarcie umowy i wystawienie polis do 10.12.2021r.

II.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
1. Przedmiot ubezpieczenia
Pojazdy mechaniczne wymienione w Załączniku nr 5.
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2. Zakres obligatoryjny i suma gwarancyjna
a) Zakres zgodny z Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczeń
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późniejszymi zmianami),
b) Suma gwarancyjna ustawowa (zgodna z ustawą)
III.

Ubezpieczenie Autocasco
1. Przedmiot ubezpieczenia i suma ubezpieczenia
a) Pojazdy mechaniczne wymienione w Załączniku nr 5
b) Suma ubezpieczenia: 628 500 PLN łączna wartość brutto, sumy ubezpieczenia dla
poszczególnych pojazdów - Załącznik nr 5.
2. Zakres ubezpieczenia
a) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
wraz z ryzykiem kradzieży całego pojazdu, jego części lub wyposażenia,
b) wariant likwidacji szkody serwisowy;
c) akceptowalny jest wariant kosztorysowy ubezpieczenia dla pojazdów starszych
niż 12 lat;
d) zniesiona amortyzacja części dla pojazdów do 12 roku eksploatacji,
e) brak udziału własnego,
f) brak konsumpcji sumy ubezpieczenia;
g) brak franszyzy integralnej.
h) zakres terytorialny RP;
i) ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wyposażenie podstawowe
oraz wyposażenie dodatkowe zamontowane na stałe w ubezpieczanych
pojazdach;
j) w przypadku braku naprawy pojazdu - rozliczenie kosztorysowe Ubezpieczyciela;
3. Klauzule fakultatywne
a) Stała wartość pojazdu przez cały okres ubezpieczenia (akceptacja 20 punktów),
b) Klauzula samolikwidacji z limitem 5.000 PLN (akceptacja 10 punktów)

OPZ_2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ubezpieczeń z zakresu zadania nr 2
(WAD.2601.253.2021)
Strona 2 z 3

Załącznik OPZ_2

IV.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów
1. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i
pasażerów pojazdów mechanicznych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju
zdrowia i powstałe w związku ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych, w
szczególności podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w pojeździe
będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju pojazdów wymienionych w
Załączniku nr 5.
2. Suma gwarancyjna
a) 5 000 PLN na osobę

V.

Ubezpieczenie Assistance
1. Przedmiot ubezpieczenia
Koszty związane z udzieleniem natychmiastowej pomocy – dot. pojazdów wymienionych
w Załączniku nr 5
2. Zakres Ubezpieczenia
Udzielenie pomocy związanej z awarią, uszkodzeniem, unieruchomieniem lub utratą
pojazdu w zakresie obejmującym:
a) holowanie pojazdu do siedziby Zamawiającego lub najbliższej stacji obsługi na
odległości do 100 km;
b) drobne naprawy uszkodzonego lub unieruchomionego pojazdu (w tym np.
wymiana uszkodzonego koła czy zatrzaśnięcie kluczyków w pojeździe,
rozładowanie akumulatora) również w siedzibie/oddziałach zamawiającego.

VI.

Warunki wspólne do ubezpieczeń komunikacyjnych
1. Zakres fakultatywny
a) Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia dla nowo nabytych pojazdów w
trakcie obowiązywania okresu ubezpieczenia (akceptacja – 20 punktów).
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