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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy - Prawo zamówień publicznych:

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
POJAZDÓW

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
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Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE
I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiającym jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
„MEDITRANS” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie ul.
Poznańska 22, 00-685 Warszawa.
Tel: / 0-22/ 525-14-05 Fax: / 0-22/ 525-13-80 www.meditrans.waw.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „Postępowaniem” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) –
zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: WSPRiTS/ZP/16/18.
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Zamawiającym.
Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej będzie zwana „SIWZ”.
III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE, DODATKOWE
1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w niniejszym postępowaniu.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 6 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku
udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy
usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienia było
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego
przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego
wartości. Zamawiający przewiduje, że wartość zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
IV. FORMA PRZEKAZYWANIA
POSTĘPOWANIU

INFORMACJI,

OŚWIADCZEŃ

I

DOKUMENTÓW

W

1. Zamawiający prowadzi Postępowanie w języku polskim.
2. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz
złożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej oraz z zastrzeżeniem pkt. 4.
4. Forma pisemna pod rygorem nieważności zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami,
w tym oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IV niniejszej SIWZ (również w przypadku
ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), a także zmiany lub
wycofania oferty, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6.
5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy przesłać w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających
ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ
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powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w
treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę,
na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
6. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta
elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres email: anna.piekut@meditrans.waw.pl
a) Zamawiający dopuszcza w następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf.
b) Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. W tym celu może korzystać z
narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww.
formatów.
c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
d)
Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem
dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez
oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub
skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: 7-Zip czy Smart Sign)
lub komercyjnych.
e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie
pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla
prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie
szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
f)
Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten
dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości
należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę
wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do
oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).
g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z
serwera pocztowego zamawiającego.
i)
Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego
dokumentu.
7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie prześle potwierdzenia otrzymania ww. dokumentu, pismo
pozostanie w aktach Postępowania z mocą doręczenia.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
odpowie niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które wpłyną po wyżej
określonym terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.
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12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
13. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów specyfikacji należy
zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert, w trybie przewidzianym w
niniejszym Rozdziale. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie przewidują negocjacji
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.
V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Anna Piekut
Godziny pracy Działu Zamówień Publicznych: 8.00 – 15.00 tel.: 0 22 52 – 51 – 243
fax: 0 22 52 – 51 – 279 e-mail: anna.piekut@meditrans.waw.pl
Zamawiający udziela odpowiedzi wyłącznie na pytania przesłane pocztą elektroniczną, faxem
bądź w formie pisemnej (przekazane listownie lub złożone osobiście).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt – zarówno z Zamawiającym, jak i z osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie
reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i
osobisty w swojej siedzibie.
VI. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania firm podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).
Rozdział II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów. Opis
przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w poniższej tabeli oraz w załączniku nr 2 do
SIWZ.
Wspólny Słownik CPV: 66514110-0.
I.

Informacje ogólne o Zamawiającym (Ubezpieczającym)

Pełna nazwa firmy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Siedziba firmy
zgodnie z rejestrem

00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22

Regon:

000294674

NIP:

526-17-36-429

Szkodowość:

Zgodnie z załącznikiem do SIWZ
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Zamawiający dysponuje 78 pojazdami własnymi, w tym 31 w rezerwie, 5 w transporcie
oraz 16 pojazdami różnych marek użytkowanymi w administracji (w których 7 stanowią
pojazdy osobowe, 6 ciężarowe, 2 sanitarne oraz 1 przyczepa). Dodatkowo Zamawiający
użytkuje 36 ambulansów leasingowanych.
Z uwagi na charakter przewozów i brak powtarzalności nie ma ustalonych stałych tras,
planowania przewozów oraz ich monitoringu. Wszystkie ambulanse w systemie PRM,
rezerwowe i transportowe posiadają lokalizację GPS.
Flota podstawowa ambulansów składa się z pojazdów marki Mercedes i Renault. Średni
wiek pojazdu wynosi 4 lata, rok produkcji waha się od 2010 roku do 2017. Wśród
ambulansów zastępczych występują pojazdy marki Mercedes, Renault i Peugeot.
Wszystkie pojazdy posiadają 2 komplety opon – sezonowa wymiana ogumienia
prowadzona jest we własnym warsztacie.
Pojazdy do 5 roku eksploatacji naprawiane są z wykorzystaniem oryginalnych części. W
naprawach pojazdów po 5 roku eksploatacji mogą zostać użyte zamienniki.
Szkody z ubezpieczenia AC jak i pokrywane z polisy OC ppm sprawcy naprawiane są w
wybranym przez Zamawiającego warsztacie.
Zamawiający posiada własny warsztat, w którym naprawiane są pojazdy po okresie
gwarancji.
__________________________________________________________
W firmie została wdrożona polityka zarządzania flotą, której głównymi elementami
są:
A. Procedury zdawczo-odbiorcze
B. Opis obowiązków użytkownika pojazdu służbowego i wymaganych od niego
uprawnień do prowadzenia takiego pojazdu
Opis ryzyka

C. Normy dotyczące prawidłowej eksploatacji samochodów służbowych

Polityka zarządzania
flotą pojazdów

D. Zasady postępowania w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej
E. Kontrola posiadanych dokumentów do kierowania pojazdami mechanicznymi
F. Polityka szkoleń użytkowników pojazdów służbowych
G. Reguły bezpieczeństwa w zakresie właściwego zachowania się użytkownika w
trakcie jazdy samochodem, jak i postoju
H. Analizy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym analizy zdarzeń i wypadków
I.

Opracowanie i wdrażanie programów korygujących i naprawczych.

Za zarządzanie i obsługę floty pojazdów odpowiedzialni są pracownicy Działu Napraw i
Obsługi Pojazdów nadzorowani przez kierownika, któremu podlega Główny Mechanik
odpowiedzialny za bieżące naprawy i remonty pojazdów oraz inspektor odpowiedzialny za
zgłaszanie szkód i naprawy powypadkowe.
•

W firmie występuje polityka zatrudniania kierowców.

•

Minimalny okres posiadania prawa jazdy przez kandydata na kierowcę wynosi 3
lata.

•

Dział personalny dokonuje weryfikacji posiadanych uprawnień.

•

Umiejętności weryfikowane są podczas testowej jazdy ambulansem.

•

Nowozatrudnieni kierowcy przechodzą kurs przed dopuszczeniem do jazdy,
następne szkolenia prowadzone są w wyznaczonych terminach (przynajmniej raz
w roku).

•

Średni okres pracy kierowcy wynosi 5-10 lat, co świadczy o braku częstej rotacji
pracowników.

W roku 2017 polityka flotowa została poddana ocenie i analizom, w wyniku czego
wprowadzone zostały korekty obowiązujących procedur oraz nowe elementy,
dotychczas niewystępujące. Najważniejszym celem przeprowadzonej oceny i analiz
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było opracowanie oraz wprowadzenie mechanizmów, których skutkiem ma być
zmniejszenie liczby zdarzeń i wypadków.
Każdy pojazd przypisany jest do jednego zespołu, w skład którego wchodzi 4 kierowców.
Większość pojazdów wyposażona jest w rejestratory jazdy i kamery cofania.
Wszelkie informację o zdarzeniach szkodowych przekazywane są osobiście lub
telefonicznie do pracownika Działu Napraw i Obsługi Pojazdów, który przygotowuje
dokumentację oraz zgłasza szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, jest obecny
podczas oględzin pojazdu i nadzoruje poszczególne etapy naprawy blacharskolakierniczej.
Po zdarzeniu drogowym kierowca zobowiązany jest zabezpieczyć nagranie na karcie
rejestratora, wykonać dodatkowe fotografie w miejscu zdarzenia (przy pomocy
rejestratora lub innym dostępnym urządzeniem, np. telefonem komórkowym) oraz
wyjaśnia okoliczności szkody komunikacyjnej, które opisuje w oświadczeniu i
dokumentacji związanej ze zgłoszeniem szkody.
Monitoring wykroczeń i ilości punktów - wprowadzenie procedury cyklicznego
sprawdzania dla każdego kierowcy ilości wykroczeń oraz stanu punktów karnych.
Kierowcy posiadający dużą liczbę punktów (powyżej 10 pkt) kierowani są na szkolenia w
celu zmiany nawyków prowadzenia pojazdów.
Kwartalna analiza wypadków drogowych – od 2017 r. zostały wprowadzone cykliczne
(co najmniej raz na kwartał) analizy wypadków drogowych, na podstawie których możliwa
jest weryfikacja najczęstszych przyczyn wypadków oraz wprowadzenie działań
prewencyjnych od razu po wykryciu nieprawidłowości. Celem jest m.in. obniżenie kosztów
ubezpieczenia. Analizy obejmują również poniesione koszty na naprawę uszkodzeń,
których wartość nie przekracza udziału własnego (2.000 zł) i których wykonanie
finansowane było przez WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie. Analizy każdorazowo
zostają zakończone podsumowaniem oraz rozmowami wyjaśniającymi z kierowcami,
którzy mają jednostkowe szkody oraz dyscyplinującymi z kierowcami, u których występuje
powtarzalność szkód. Kierowcy są informowani o rodzaju najczęściej występujących szkód
i o wskazówkach mających na celu zmniejszenie ich wystąpienia w przyszłości.
Od maja 2018 r. z udziałem specjalistów brokera została wprowadzona dodatkowo
szczegółowa analiza wszystkich zdarzeń i wypadków oraz zgromadzonej dokumentacji a
także oceny co do przyczynienia się do wypadków osób trzecich i możliwych do uzyskania
regresów. Spotkania zespołu w tym zakresie odbywają się na początku każdego miesiąca
a wynikające z niego wnioski i zalecenia wdrażane są do realizacji na bieżąco.
Weryfikacja likwidacji szkód z OC, z winy pracownika WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ
w Warszawie – wprowadzono
kontrolę likwidacji szkód z polisy OC pojazdów
Zamawiającego, w tym kontrolę skuteczności ściągania regresów. Istotną zmianą jest
wprowadzenie nadzoru nad procesem przekazywania informacji o postępach
prowadzonych szkód i reakcji w przypadku próby zawyżania wypłaty odszkodowania, w
tym w szczególności w przypadku szkód osobowych.
Protokół zdawczo-odbiorczy – wprowadzono protokół zdawczo-odbiorczy, który zawiera
dane osób między którymi pojazd jest przekazywany, datę i godzinę przekazania, stan
licznika i dane pojazdu. Wszelkie uszkodzenia są opisane lub zaznaczone na schemacie
graficznym.
System motywacyjny - wprowadzono system motywacyjny nakłaniający kierowców do
bezpiecznej jazdy. Wdrożony system kar i nagród ma za zadania ograniczyć liczbę
wypadków oraz zdarzeń drogowych. Przyjęty system nagradza kierowców bezszkodowych
i przewiduje kary dla tych o dużej ilości szkód.
W ubezpieczeniu autocasco wprowadzony jest udział własny w każdej szkodzie w
wysokości 2.000 zł – kwotą tą jest obciążany każdorazowo kierowca, który
spowodował szkodę.
Wdrożona i realizowana w firmie polityka zarządzania flotą przynosi wymierne efekty
w postaci zmniejszenia szkodowości. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający
będzie kontynuował podjęte w tym zakresie działania w kolejnych latach.
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Okres umowy
generalnej

01.08.2018 r. – 31.07.2019 r., z uwzględnieniem klauzuli ważności polis

Płatność składek

4 równe raty w ubezpieczeniu OC, AC – płatność kwartalna
Jednorazowo – w ubezpieczeniu NNW , Assistance, ZK
Do poszczególnych płatności będą wystawiane faktury.

II. Ubezpieczenia komunikacyjne: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, autocasco,
assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków i ZK

Przedmiot
ubezpieczenia

Pojazdy podlegające, stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, rejestracji
w RP oraz inne pojazdy napędzane umieszczonym na nich silnikiem zasilanym z własnego
źródła energii, stanowiące własność lub będące w użytkowaniu ubezpieczającego na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.
Pojazdy z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym, a w przypadku ambulansów także
z noszami i lawetami oraz ze wszystkimi elementami zamontowanymi na stałe podczas
dostosowywania pojazdu bazowego do funkcji ambulansu.
Przedmiotem ubezpieczenia nie jest ruchome specjalistyczne wyposażenie medyczne
ambulansów związane z prowadzoną działalnością – wyposażenie to objęte jest odrębnym
ubezpieczeniem.
1. Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe
w związku z ruchem tych pojazdów zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 473).
2. Autocasco, zwane dalej AC, w pełnym zakresie, obejmującym szkody polegające na
uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub kradzieży pojazdu bądź jego wyposażenia, a także
powstałe na skutek innych zdarzeń (zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz
postanowieniami szczególnymi) – all risk.
3. Ubezpieczenie NNW - śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwałe
inwalidztwo całkowite i trwałe inwalidztwo częściowe w następstwie nieszczęśliwego
wypadku oraz koszty dodatkowe. Ubezpieczenie NNW nie dotyczy pacjentów
przewożonych w karetkach z akcji ratunkowych.

Zakres
ubezpieczenia

4. Assistance – (awaria i inne uszkodzenia)
− przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów holowania pojazdu,
z powodu uszkodzenia (wypadku komunikacyjnego lub awarii) pojazdu lub
organizacja i pokrycie kosztów doraźnej naprawy. Pojęcie awarii obejmuje również
awarię akumulatora, oświetlenia lub uszkodzenia ogumienia,
− w przypadku szkody całkowitej - organizacja i pokrycie kosztów legalnego
złomowania pojazdu (o ile pozostałości nie przedstawiają wartości rynkowej),
− brak podjęcia czynności (rozpoczęcia realizacji usługi po przyjęciu zgłoszenia)
assistance ze strony Ubezpieczyciela w czasie 1 h od zgłoszenia zdarzenia,
skutkować będzie prawem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do wezwania
serwisu assistance we własnym zakresie. Ubezpieczyciel obciążony zostanie
kosztami tej usługi i pokryje koszt holowania lub doraźnej pomocy w zakresie
zgodnym ze świadczoną przez Ubezpieczyciela usługą assistance.
− w zakresie usługi assitance dla ambulansów Ubezpieczyciel zapewnia transport
całej załogi (min. 3 osoby)
− zakres podstawowy dla ambulansów (holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia w
przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu - limit na holowanie do 400 km z
miejsca zdarzenia, usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia), zakres terytorialny
RP, zniesiona franszyza km, wyłączony pojazd zastępczy,
− zakres rozszerzony dla pojazdów innych niż ambulanse, zakres terytorialny Europa,
zniesiona franszyza km, limit na holowanie do 400 km,
− UWAGA: ochrona assistance w ww. zakresie dotyczy wszystkich pojazdów,
bez względu na to czy będą objęte ubezpieczenie autocasco czy też tylko OC
ppm (potwierdzenie assistance wymagane jest dla każdego ubezpieczonego
pojazdu).
5. ZK – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w
ruchu zagranicznym.
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1. OC posiadaczy pojazdów – ustawowe,
Sumy ubezpieczenia 2. AC
a) ambulanse: Zamawiający określa sumę ubezpieczenia pojazdów zgłaszanych do
ubezpieczenia autocasco, uwzględniając ich specjalistyczny charakter oraz
dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego
przeznaczenia (ambulanse). Suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu wraz
z wyposażeniem podstawowym oraz wyposażeniem dodatkowym, a w przypadku
ambulansów także z noszami i lawetą oraz ze wszystkimi elementami
zamontowanymi na stałe podczas dostosowywania pojazdu bazowego do funkcji
ambulansu.
W rocznym okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel - do celów
związanych z likwidacją szkód - przyjmie za wartość rynkową pojazdu z dnia
szkody, przyjętą w polisie sumę ubezpieczenia; suma ta nie będzie weryfikowana
przy szkodach, a Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie bez stosowania zasady
proporcji.
b) pozostałe pojazdy: Ubezpieczający określa wartość pozostałych pojazdów
zgłaszanych do ubezpieczenia autocasco na podstawie publikatora INFO-EXPERT.
Sumy ubezpieczenia dla tych pojazdów określone są w niniejszej SIWZ.
Ubezpieczyciel akceptuje podane sumy ubezpieczenia pojazdów i będzie wypłacał
odszkodowanie do tych wartości bez stosowania zasady proporcji; instytucja
nadubezpieczenia nie ma również zastosowania.

Zakres terytorialny

3. Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (z wyłączeniem pacjentów
przewożonych w karetkach z akcji ratunkowych). Suma ubezpieczenia – 20 000 zł na
miejsce, system ubezpieczenia bezimienny, w odniesieniu do ilości miejsc w pojeździe
(zgodnej z zapisem w dowodzie rejestracyjnym).
1. OC – RP oraz terytorium Państw, których biura narodowe są sygnatariuszami
Porozumienia Wielostronnego,
2. AC - Europa,
3. NNW – Europa,
4. Assistance – RP (ambulanse), Europa (pozostałe pojazdy),

Franszyza
redukcyjna
w ubezpieczeniu AC

5. ZK – na terytorium państw, których biura narodowe są Członkami Systemu Zielonej
Karty, ale nie są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, tj. państw na
terytorium których zajście wypadku nie jest objęte ubezpieczeniem OC.
2 000 zł dla wszystkich pojazdów – nie dotyczy ryzyka kradzieży oraz szkód w szybach i
lusterkach. Inne franszyzy oraz udziały własne oprócz określonych powyżej nie mają
zastosowania.

Franszyza integralna brak
III. Postanowienia dodatkowe
1. Oględziny pojazdów – pojazdy nowe oraz pojazdy będące w posiadaniu/użytkowaniu ubezpieczającego będą
przyjmowane do ubezpieczenia bez konieczności oględzin. Pojazdy używane zakupione w trakcie trwania
umowy będą przyjmowane do ubezpieczenia bez konieczności oględzin w przypadku zawarcia
ubezpieczenia bez jednego dnia przerwy w ubezpieczeniu AC oraz dostarczeniu ubezpieczycielowi
zeszłorocznej polisy potwierdzającej ten fakt.
2. Zakres ochrony obejmuje m.in. ryzyko kradzieży oraz zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia.
3. Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe w trakcie używania pojazdu w związku z wykonywanymi
świadczeniami wynikającymi z zakresu prowadzonej działalności, także na obszarach na których mają
miejsce strajki, rozruchy, zamieszki, akcje protestacyjne, blokady dróg, akcje terrorystyczne, sabotaż, w
trakcie ćwiczeń, treningów, uczestniczenia w strefach zagrożenia chemicznego, pożarowego itp. Wszelkie
szkody spowodowane w trakcie takich akcji ratunkowych, interwencyjnych i zabezpieczających oraz
wszelkiego rodzaju inne ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia w OWU wykonawcy nie mogą stanowić
okoliczności stanowiących podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania i objęte są zakresem
ubezpieczenia. Ubezpieczający zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności przy wykonywaniu
swoich obowiązków podczas ww. zdarzeń.
4. Podczas akcji ratunkowej ubezpieczane ambulanse nie stacjonują na parkingach strzeżonych i nie posiadają
włączonych urządzeń alarmowych, w związku z czym powyższe nie może stanowić podstawy do odmowy
wypłaty odszkodowania dla szkód kradzieżowych.
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5. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nagłym działaniem sił mechanicznych w
chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami – pochodzącymi zarówno z zewnątrz jak i
wewnątrz pojazdu.
6. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nagłym działaniem czynnika termicznego
lub chemicznego pochodzącego zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu.
7. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby przewożone ambulansami w
charakterze pacjentów lub innych uprawnionych do przewozu.
8. Na wysokość odszkodowania nie będzie miało wpływu przekroczenie przez kierującego pojazdem przepisów
Prawa o ruchu drogowym, a w szczególności prędkość z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia
szkody, niedopełnienie obowiązków wynikających z sygnałów, znaków drogowych dotyczących
bezwzględnego zatrzymania pojazdu itp.
9. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku zatopienia bądź utonięcia pojazdu,
pośredniego uderzenia pioruna, przedostania się cieczy do pojazdu (w tym zalania silnika poprzez zassanie
cieczy przez układ dolotowy).
10. W przypadku szkody powstałej w wyniku rozboju lub rabunku, Ubezpieczyciel odstąpi od obowiązku złożenia
przez Ubezpieczającego dowodu rejestracyjnego i kluczyków do pojazdu, jeżeli zaginięcie ich zostało
zgłoszone Policji w związku z przedmiotowym zdarzeniem.
11. Przyjmuje się, iż każda szkoda, której koszty naprawy przekroczą 70 % wartości pojazdu traktowana będzie
jako szkoda całkowita.
12. Przy wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania zasada proporcji, jak również odszkodowanie wypłacane
jest bez uwzględnienia amortyzacji, zużycia eksploatacyjnego.
13. Suma ubezpieczenia nie będzie podlegała konsumpcji przy szkodach częściowych.
14. Przy wypłacie odszkodowania będzie uwzględniany podatek VAT w pełnej wysokości ponieważ
Ubezpieczający nie jest płatnikiem podatku VAT.
15. Składki i stawki taryfowe podane dla poszczególnych grup rodzajów pojazdów, obowiązują przez cały okres
ubezpieczenia, także w przypadku zmiany przepisów prawnych.
IV. Likwidacja szkód
1.

2.

3.

Do ubezpieczyciela należy obowiązek dochodzenia roszczeń regresowych, po uzyskaniu informacji
niezbędnych do ustalenia sprawcy zdarzenia. Ubezpieczyciel podejmie działania zmierzające do
wyegzekwowania roszczeń regresowych niezwłocznie po ustaleniu sprawcy zdarzenia i będzie je prowadził z
należytą starannością. Na wniosek Ubezpieczającego lub brokera, ubezpieczyciel przedstawi informację o
aktualnym stanie dochodzenia roszczeń regresowych.
Wypłacone odszkodowanie będzie obciążać umowę do momentu wyegzekwowania przez ubezpieczyciela
roszczeń regresowych. Po wyegzekwowaniu roszczeń regresowych Ubezpieczyciel poinformuje o tym
pisemnie Ubezpieczającego (w terminie 14 dni od uzyskania regresu) a wypłacone z polisy Ubezpieczającego
odszkodowanie nie będzie obciążać umowy ubezpieczenia.
W przypadku szkody likwidowanej z polisy OC ppm Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel zobowiązany jest
przed wypłatą odszkodowania do uzyskania od Ubezpieczającego potwierdzenia okoliczności zdarzenia
zgłoszonego przez poszkodowanego.
Przyjmuje się, że szkody będą rozliczane według faktycznie poniesionych kosztów napraw,
udokumentowanych fakturami, na wniosek Ubezpieczającego dopuszcza się jednak rozliczanie szkód według
kosztorysu Ubezpieczyciela.

4.

Kosztorysy o jakich mowa w punkcie powyżej będą sporządzane w oparciu o programy komputerowe
„Eurotax”, „Audatex” itp., zawierające normy czasu wykonanej naprawy ustalone przez producentów danej
marki pojazdu oraz ceny części zamiennych sugerowane przez generalnych importerów tych części i
stosowane w Autoryzowanych Stacjach Obsługi danej marki pojazdu na terenie całego kraju. W przypadku
ambulansów kosztorysy będą uwzględniać materiały i koszty określone przez wyspecjalizowane podmioty
dostosowujące pojazdy bazowe do funkcji ambulansu. W naprawach pojazdów starszych niż 5 lat mogą
zostać użyte zamienniki (wg decyzji ubezpieczającego).

5.

W przypadku rozliczania szkód według faktycznie poniesionych kosztów naprawy, Ubezpieczający przed
dokonaniem naprawy każdorazowo przedstawi Ubezpieczycielowi kosztorys wstępny z naprawy, wystawiony
przez warsztat, który będzie naprawy dokonywał.
Kosztorys, o jakim mowa powyżej będzie zweryfikowany przez Ubezpieczyciela w terminie 3 dni od daty
dostarczenia przez Ubezpieczającego. W przypadku braku weryfikacji kosztorysu przez Ubezpieczyciela w
ww. terminie – kosztorys uważa się za zaakceptowany.

6.
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7.
8.

Faktury z napraw będą zweryfikowane w oparciu o przedstawiony wcześniej kosztorys oraz oceny techniczne.
Rozliczenie w formie bezgotówkowej – pomiędzy warsztatem dokonującym naprawy, a Ubezpieczycielem.

9.

W przypadku uchybień w terminowym dokonaniu oględzin lub przygotowaniu dokumentów ze strony zakładu
ubezpieczeń, zakład naprawczy dokona naprawy na podstawie rzeczywistych uszkodzeń.
10. Ubezpieczyciel nie będzie potrącał rat składek z należnego odszkodowania ani stawiał ich do natychmiastowej
wymagalności.
11. Szkody z ubezpieczenia AC naprawiane są w wybranym przez Ubezpieczającego warsztacie; Ubezpieczający
zachowuje prawo wyboru czy będzie to warsztat wskazany podczas zgłaszania szkody przez
Ubezpieczyciela, czy inny, wg uznania Ubezpieczającego. W przypadku szkód w ambulansach
Ubezpieczający będzie korzystał z warsztatów naprawczych, które posiadają doświadczenie, wyposażenie i
wiedzę niezbędną w zakresie naprawy pojazdów typu ambulans.
12. Ubezpieczyciel dokona oględzin pojazdu po szkodzie w miejscu wskazanym przez ubezpieczającego w ciągu
3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W oględzinach będzie brał udział wyznaczony przez
Ubezpieczającego pracownik. W przypadku braku dokonania oględzin w ww. terminie ubezpieczający
przystąpi do naprawy pojazdu zgodnie z procedurą samolikwidacji – z zastrzeżeniem, iż nie będzie miał w tym
przypadku zastosowania limit na szkodę określony w procedurze samolikwidacji.
13. W przypadku przyznania odszkodowania, Ubezpieczyciel jest zobowiązany każdorazowo poinformować
Ubezpieczającego o wysokości przyznanej kwoty. W razie odmowy wypłaty odszkodowania w całości lub w
części Ubezpieczyciel zobowiązany jest każdorazowo przedstawić pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
14. Ubezpieczyciel zobowiązany jest uznawać potwierdzenie wszelkich dokumentów „za zgodność
z oryginałem” dokonywane przez osobę zgłaszającą szkodę w imieniu ubezpieczającego, o ile osoba ta okaże
pełnomocnictwo w tym zakresie wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ubezpieczającego.
15. Ubezpieczyciel wyznaczy osobę do koordynacji szkód, odpowiedzialną m.in. za przekazywanie informacji o
wymaganych dokumentach, stanie likwidowanych szkód, decyzjach o przyznanym odszkodowaniu itp.
16. Termin zgłoszenia szkody – 3 dni robocze, z zastrzeżeniem że w przypadku AC zgłoszenie nastąpi w ciągu 7
dni od powstania szkody zaś w przypadku KR (kradzież) – w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o
kradzieży pojazdu, przy uwzględnieniu obowiązku powiadomienia policji w ciągu 12 godzin od powzięcia
informacji o kradzieży pojazdu.
17. Po otrzymaniu od Ubezpieczającego informacji o szkodzie o szacowanej wysokości do 10.000 zł netto
Ubezpieczyciel będzie stosował ścieżkę szybkiej likwidacji, tj. bez oględzin dokonywanych przez likwidatora.
W takim przypadku Ubezpieczający sporządzi i dostarczy Ubezpieczycielowi opis zdarzenia, wykonaną
dokumentację zdjęciową oraz faktury za naprawę i na tej podstawie zostanie wypłacone odszkodowanie.
Szkody przewyższające ww. kwotę likwidowane będą w sposób określony powyżej wg procedury określonej w
powyższych punktach.
V. Klauzule dodatkowe

Klauzula generalna

Klauzula
reprezentantów

Wszystkie klauzule oraz postanowienia szczególne zawarte w umowie ubezpieczenia mają
zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności
Ubezpieczyciela) wynikającej z OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia). W sytuacji, gdy
zgodnie z treścią klauzul i/lub postanowień szczególnych w stosunku do OWU dochodzi do
zawężenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym ryzyku, zastosowanie mają tylko
zapisy w tych klauzulach i/lub postanowieniach szczególnych, które tej odpowiedzialności
nie zawężają. Klauzule mają pierwszeństwo przed wszelkimi regulacjami zawartymi w
OWU, uwzględniając jednakże powyższe postanowienia.
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek
winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za
reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi
przepisami, statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania
ubezpieczonym podmiotem gospodarczym.
Za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego
oraz winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wszystkich pozostałych osób (w
szczególności pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego)
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Zgodnie z postanowieniami klauzuli wyłączenia
regresu, szkody wyrządzone przez pracowników z winy umyślnej oraz szkody wyrządzone
przez współpracowników podlegają regresowi ze strony ubezpieczyciela. Prowadzenie
pojazdu przez kierowcę pod wpływem lub po spożyciu alkoholu traktowane jest jako wina
umyślana.
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Klauzula
odpowiedzialności
Klauzula potrącania
rat

Klauzula zapłaty
składki

Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu
ubezpieczenia.
W przypadku wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z
kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Raty te będą opłacane przez
ubezpieczającego zgodnie z harmonogramem płatności. Potrącanie rat składek nie
dotyczy szkody całkowitej oraz kradzieżowej.
Jeżeli zapłata składki albo raty składki za ryzyka ubezpieczone w ramach umowy
generalnej dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za
datę zapłaty uważa się datę, w której Ubezpieczający złożył w banku lub urzędzie
pocztowym zlecenie przelewu składki na konto Ubezpieczyciela pod warunkiem, że na
koncie Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca kwota środków na dzień zlecenia
zapłaty.
Nieopłacenie składki w terminie przewidzianym w umowie nie powoduje rozwiązania
(wygaśnięcia) umowy ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej
sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest zawiadomić o tym pisemnie Ubezpieczającego
wyznaczając dodatkowy, 14 dniowy termin do zapłaty składki, liczony od dnia otrzymania
przez Ubezpieczającego zawiadomienia. W przypadku nie dokonania wpłaty w
dodatkowym wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może zawiesić ochronę
ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki.

Ubezpieczyciel rozliczy składkę za nie wykorzystany okres ubezpieczenia w terminie 14
dni od daty otrzymania dokumentów od Ubezpieczającego świadczących o wygaśnięciu
stosunku ubezpieczenia. Przy zwrocie składki nie potrąca się kosztów manipulacyjnych.
Rozliczenie składki nastąpi zgodnie z zasadą pro rata temporis.
Automatycznie obejmowane ochroną ubezpieczeniową będą wszystkie pojazdy, których
okres ubezpieczenia będzie wygasał w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Pojazdy
Klauzula
nowe, zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania umowy
automatycznej
ubezpieczenia są automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na
ochrony
podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, w tym m.in. leasingu, pod
warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Dla
pojazdów nowych do umowy ubezpieczenia zostanie sporządzony stosowny aneks.
Klauzula
W przypadku wykupu pojazdów z leasingu będących w użytkowaniu Ubezpieczającego
automatycznej
polisa ubezpieczenia AC nie ulega rozwiązaniu - ochrona jest automatycznie
ochrony – wykup z
kontynuowana, chyba że strony postanowią inaczej. Ubezpieczający ma obowiązek
leasingu
zgłoszenia wykupu pojazdu najpóźniej w dniu przeniesienia prawa własności.
Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków
Koszty wymiany
oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty
klucze/zamki
kluczy/fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu oraz w wyniku uszkodzenia
zamka wskutek próby włamania lub nieumiejętnego otwarcia.
W przypadku szkody powstałej w wyniku rozboju, rabunku, kradzieży zuchwałej
Klauzula
Ubezpieczyciel odstąpi od obowiązku złożenia przez Ubezpieczającego dowodu
dokumentów/
rejestracyjnego i kluczyków pojazdu, pod warunkiem zgłoszenia na Policję
kluczyków - kradzież
przedmiotowego zdarzenia.
Koszty wymiany
Ubezpieczyciel
pokrywa koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w
płynów
przypadku uszkodzenia odpowiednich układów.
Ubezpieczyciel akceptuje przedstawione w formie mailowej kopie dokumentów
Klauzula akceptacji
niezbędnych do likwidacji szkody (z wyjątkiem kradzieży pojazdu), a także kopii
kopii dokumentów
wypowiedzeń polis OC ppm. (oryginały nie są wymagane)
Brak zawiadomienia o zdarzeniu i szkodzie w określonym w umowie terminie nie będzie
Zawiadomienie o
stanowić podstawy do ograniczenia i/lub odmowy wypłaty odszkodowania pod warunkiem,
szkodzie
iż niezawiadomienie w terminie o szkodzie nie miało wpływu na ustalenie przyczyn lub
zwiększenie się jej rozmiarów.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia
Klauzula akceptacji
strony uzgodniły, że wobec dotychczas posiadanych i ubezpieczanych w zakresie
zabezpieczeń
Autocasco pojazdów Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel nie będzie wymagać innych
dodatkowych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ponad te, które przyjęte zostały przez
poprzedniego ubezpieczyciela i uznaje się za wystarczające.
Ochroną objęte są szkody powstałe w mechanizmach silnika pojazdu m.in. na skutek
Zalanie silnika
zassania cieczy przez układ dolotowy powietrza.
Klauzula rozliczenia
składki
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Klauzula badań
technicznych

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC, gdy w
momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego, o ile
stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody.
Klauzula
Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za szkody spowodowane przez załadowany i
ubezpieczenia szkód przewożony ładunek lub bagaż (bez względu na przyczynę z której się przemieścił i
powstałych przez
wyrządził szkodę), o ile był on prawidłowo zamocowany (zgodnie z obowiązującymi u
przewożony ładunek Ubezpieczającego procedurami) a mimo to zamocowanie nie zapobiegło jego
lub bagaż
przemieszczeniu i szkodzie.
Klauzula wypłaty
odszkodowania w
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku szkody kradzieżowej lub szkody
przypadku szkody
powstałej w wyniku wandalizmu w terminie 30 dni od daty jej wystąpienia, bez
kradzieżowej lub
oczekiwania na umorzenie dochodzenia prowadzonego przez odpowiednie organa.
wandalizmu
Klauzula
Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby
rozstrzygania
Ubezpieczającego.
sporów
W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie lub zastaw składników majątku
Klauzula
przedsiębiorstwa, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest kontynuowana na
przewłaszczenia
dotychczasowych warunkach, chyba że strony umówią się inaczej.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
Klauzula wyłączenia ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia
regresu
regresowe przeciwko osobom zatrudnionym przez Ubezpieczającego na podstawie umowy
o pracę pod warunkiem, że szkoda nie została wyrządzona umyślnie
Ubezpieczający zastrzega sobie prawo wyrównania okresów ubezpieczenia pojazdów,
których początek ochrony będzie przypadał na inny dzień niż 01.08.2018 r.; w takim
przypadku będą miały zastosowanie następujące postanowienia:
Klauzula
wyrównania okresu − Okres ubezpieczenia pojazdów w zakresie AC/KR i/lub NNW rozpoczyna się z dniem
ubezpieczenia w
przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia określonym we wniosku o ubezpieczenie składanym
ryzykach
przez Ubezpieczającego i kończy w ostatnim dniu obowiązywania umowy generalnej.
dobrowolnych
− Składka za ubezpieczenie ww. pojazdów naliczana będzie proporcjonalnie (pro rata) za
każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, z zastosowaniem stawek i składek
rocznych określonych w umowie generalnej.

Klauzula
wyrównania okresu
ubezpieczenia w
obowiązkowym
ubezpieczeniu OC
ppm

Ubezpieczający zastrzega sobie prawo wyrównania okresów ubezpieczenia pojazdów,
których początek ochrony będzie przypadał na inny dzień niż 01.08.2018 r.; na wniosek
Ubezpieczającego polisy ubezpieczenia OC ppm zawarte na warunkach umowy
generalnej, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami kodeksu cywilnego i na mocy
porozumienia stron, zostaną rozwiązane ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania
umowy generalnej. W takim przypadku będą miały zastosowanie następujące
postanowienia:
− Ubezpieczający wskaże we wnioskach o zawarcie ubezpieczenia OC ppm pojazdy, do
których będzie miała zastosowanie niniejsza klauzula;
− Składka roczna za ubezpieczenie ww. pojazdów naliczana będzie z zastosowaniem
tych samych składek, określonych w umowie generalnej,
− Ubezpieczyciel obliczy składkę do zapłaty, pro rata za okres od dnia zawarcia polisy
ubezpieczenia OC ppm danego pojazdu do ostatniego dnia obowiązywania umowy
generalnej; tak obliczona składka płatna będzie w ratalnie, w terminach rat już
wyznaczonych dla pozostałych pojazdów Ubezpieczającego.
− Ostatnia rata składki rocznej obliczona za okres od następnego dnia po zakończeniu
umowy generalnej do ostatniego dnia ochrony z polisy OC ppm nie będzie należna i jej
zapłata nie będzie dochodzona przez Ubezpieczyciela.

Klauzula ważności
polis

Upłynięcie okresu, na jaki została zawarta umowa generalna nie powoduje wygaśnięcia
zawartych polis ubezpieczenia; pomimo zakończenia umowy generalnej, wcześniej
zawarte polisy ubezpieczenia zachowują moc na warunkach niniejszej umowy do końca
określonych w nich okresów ubezpieczenia.

Klauzula
rozszerzonego
zakresu
(klauzula
fakultatywna,

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
strony uzgodniły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej w ryzyku autocasco zostaje
rozszerzony o szkody powstałe:
− wskutek samoczynnego otwarcia pokrywy silnika w czasie jazdy,
− wskutek samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym,
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punktowana)

Klauzula płatności
składki w 12
równych,
miesięcznych ratach
(klauzula
fakultatywna,
punktowana)

− wskutek wjechania za wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt lub most,
− wskutek wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu
podziemnego,
− wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia pojazdu oraz lewarka podczas podnoszenia
pojazdu.
Płatność składki za ubezpieczenie pojazdów rozłożona jest na 12 równych, miesięcznych
rat we wszystkich ryzykach za wyjątkiem ubezpieczenia NNW, Assistance i Zielonej Karty,
gdzie dopuszcza się jednorazową zapłatę (wg wyboru Ubezpieczającego). Faktura
określająca kwotę składki do zapłaty wystawiana będzie do 5 dnia danego miesiąca;
składka płatna przelewem, z uwzględnieniem postanowień klauzuli zapłaty składki.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 01.08.2018 r. – 31.07.2019 r.
UWAGA! Umowa ubezpieczenia zostanie podpisana przy udziale brokera ubezpieczeniowego, do
którego obowiązków należeć będzie bieżąca obsługa oraz pomoc w zakresie likwidacji szkód.
Rozdział III
WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM
I. WYSOKOŚĆ WADIUM
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
12 000,00 PLN; słownie: dwanaście tysięcy złotych.
II. FORMA WADIUM
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158
z późn. zm.).
Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinien zawierać bezwarunkowe i
nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wymaganej kwoty wadium
Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania
przez zobowiązanego wezwania w tym zakresie. Dokument wniesienia wadium winien umożliwiać
zatrzymanie wadium w przypadkach ziszczenia się chociażby jednej z okoliczności, o których mowa w
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
II. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny,
wyznaczonych jako ostateczny termin składania ofert).
2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego w banku:
Bank PKO BP S.A. LVIII O/Warszawa
Nr r-ku: 98 1020 1013 0000 0902 0106 8089
Wadium winno zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem”
sformułowanie ze zwrotem: „Wadium w postępowaniu: nr WSPRiTS/ZP/16/18. W przypadku
wnoszenia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający dokonanie
przelewu (wpłaty wadium).
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3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie
odrzucona.
4. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa – Prawo zamówień publicznych.
Rozdział IV
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY
WYMAGANE OD WYKONAWCY
I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie
właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z
przedmiotem zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca
prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w
tym zakresie, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia
(JEDZ);
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym
zakresie, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia (JEDZ);
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w
inne jego przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których
mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli:
a) Wykonawcy składają jedną ofertę, zachowując stosowne przepisy ustawy Pzp;
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają dokumenty, o których
mowa w pkt. II. 3. ppkt. 3.1.-3.3. dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia z osobna.
4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale IV ust.
1 pkt 2) lit. b-c niniejszej specyfikacji w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 4 wystąpi
wyłącznie w przypadku, kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe albo ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5
ustawy Pzp;
c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane
(jeżeli dotyczy).
II. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą.
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1.1. Wypełniony druk oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę
ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, i warunków płatności,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru
umowy bez zastrzeżeń.
1.2. Formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia) – Załącznik nr 2 do SIWZ;
1.3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
1.4. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania
pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2
ustawy Pzp, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
1.5. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (tj. w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy
2014/24/UE). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może
wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie http://ec.europa.eu/growth/espd.
UWAGA: Zmiana przepisów. Proszę uważnie przeczytać Rozdział I ust. IV pkt 5-6 dotyczące formy
składania ww. dokumentu.
1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt. 1.5. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków. Ww.
formularz powinien być wypełniony i podpisany przez te podmioty. UWAGA: Zmiana przepisów.
Proszę uważnie przeczytać Rozdział I ust. IV pkt 5-6 dotyczące formy składania ww. dokumentu.
1.7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia
z udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.5. Ww. formularz powinien
być wypełniony i podpisany przez te podmioty. UWAGA: Zmiana przepisów. Proszę uważnie
przeczytać Rozdział I ust. IV pkt 5-6 dotyczące formy składania ww. dokumentu.
1.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –
warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.5. powyżej.
Ww. formularz powinien być wypełniony i podpisany przez te podmioty. UWAGA: Zmiana przepisów.
Proszę uważnie przeczytać Rozdział I ust. IV pkt 5-6 dotyczące formy składania ww. dokumentu.
2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
2.1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
3. Dokumenty do złożenia, których Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona (aktualne na dzień złożenia)
3.1 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
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3.2 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3.3 zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie
tożsamym z przedmiotem zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca
prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże (w formie pisemnej - listownie lub złożone osobiście)
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 4 do
niniejszej SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126).
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. II pkt 1 niniejszej
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III. WYMOGI FORMALNE OFERTY
1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i zostać sporządzona wg formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji;
b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;
c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego,
sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis
złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej co
najmniej cenie oferty;
d) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę.
2. Zaleca się, aby:
a) każda zapisana strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę,
b) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
c) wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w
sposób trwały,
d) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe)
były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty,
e) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.
3. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny być
umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp. W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty
uzasadnienie faktycznego i prawnego zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
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Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być umieszczone w oddzielnej
kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie
(zgodnie z uchwałą SN z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
5. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia
wykaże jednocześnie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
IV. FORMA DOKUMENTÓW
1. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, poza przypadkami
wyraźnie wskazanymi w SIWZ.
Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie.
2. W przypadku, gdy złożone dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty
składane przez wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język
polski.
3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do ich
prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu.
V. OPAKOWANIE OFERTY
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy,
oznaczonej w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony na:
kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów
Nie otwierać przed: 20.06.2018 r. godz. 10:00
Liczba stron (określić, ile zapisanych stron znajduje się w kopercie)
Rozdział V
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Przedstawiona w ofercie cena musi zawierać całkowite wynagrodzenie wykonawcy, za całość
przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i
usług (VAT).
2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w sposób określony w Ofercie części V -"Cena
oferty dla przedmiotu zamówienia".
3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
4. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich (PLN). Cena oferty musi być:
wyliczona i podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5
należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostawą oraz wykonaniem
przez wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego, ubezpieczeniem, opakowaniem oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także
ewentualne upusty i rabaty.
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6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych we
wzorze umowy.
Rozdział VI
INFORMACJE O MIEJSCU ORAZ TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w zamkniętej / zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 20.06.2018 r. do godz. 09:30 w
Dziale Zamówień Publicznych w siedzibie Zamawiającego, pok. 1.20, I piętro – Budynek
Główny, który jest udostępniony dla wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Na swoje życzenie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem,
jakim została oznakowana oferta.
4. Oferta powinna być opisana w sposób przedstawiony w rozdziale IV (Opakowanie oferty) SIWZ.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę
po upływie terminu do wniesienia odwołania.
6. Oferty przesłane faxem lub e-mailem nie będą rozpatrywane.
II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert, tj. 20.06.2018 r. w siedzibie
Zamawiającego w Sali konferencyjnej o godzinie 10:00.
III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że
dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę)
Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich
podanie w ofercie było wymagane.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.meditrans.waw.pl w zakładce
„zamówienia publiczne”, informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach.
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).
V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie w formie pisemnej o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich
samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostanie dołączona do oferty.
2. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzez złożenie w formie pisemnej powiadomienia, według
tych samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postepowania Wykonawcy w tym zakresie oraz zgodności ze złożonymi oferty. Koperty
ofert wycofanych nie będą otwierane.
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Rozdział VII
OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

I. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:
a) Kryterium cena o wadze 85 %
W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x
100 pkt x 85 %
b) Kryterium klauzule fakultatywne o wadze 15 %.
• Klauzula rozszerzonego zakresu (treść w OPZ) – waga 10%
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa: tak – 1 pkt; nie – 0 pkt. = wartość punktowa tak/nie x 100 pkt x 10 %
• Klauzula płatności składki w 12 równych, miesięcznych ratach - waga 5 %
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = 12 rat – 1 pkt, 4 raty – 0 pkt = (wartość punktowa tak/nie x 100 pkt x 5 %)
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym
ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej
samej cenie – Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert
dodatkowych.
5. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek
rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający poprawi je w tekście oferty niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Rozdział VIII
WZÓR UMOWY
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
zawarł z nim, umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
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Rozdział IX
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Rozdział X
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami Wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia;
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający wskaże w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty termin i miejsce podpisania
umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające ich umocowanie
do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej albo 15 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przekazane w inny sposób, albo
w krótszym terminie, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna
oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym
umowę regulującą ich współpracę. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
5. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze
umowy nie podlegają negocjacjom.
6. W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
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W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji:
zał. nr 1 - druk oferty
zał. nr 2 - formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia)
zał. nr 2a – wykaz samochodów
zał. nr 3 - oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego
zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE)
zał. nr 4 - wzór oświadczenia, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej
zał. nr 5 - wzór wykazu podwykonawców
zał. nr 6 - wzór umowy
Akceptacja treści SIWZ wraz z załącznikami przez członków komisji (podpis i pieczątka):

Przewodniczący komisji: Lucjan Kadej

…………………………..…………………..

Sekretarz komisji: Anna Piekut

…………………………..…………………..

Członek komisji: Adam Baczyński

…………………………..…………………..

Członek komisji: Filip Sawiński

…………………………..…………………..

Członek komisji: Alicja Pawlikowska

…………………………..…………………..

Sprawdzono treść SIWZ wraz z załącznikami pod względem formalno-prawnym (podpis i pieczątka):

Radca prawny: …………………………………………..
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
zatwierdził w dniu 10.05.2018 r.:

DYREKTOR
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Załącznik nr 1

...................................., dnia......................

.................................................
pieczątka firmowa

I. Dane wykonawcy:
1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Numer telefonu i faksu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Adres e-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy i podpisująca ofertę: (imię, nazwisko, stanowisko)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: (imię, nazwisko, stanowisko)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Firma jest: (małym, średnim bądź mikroprzedsiębiorstwem) …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
(wpisać właściwe)

II. Przedmiot oferty:
Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych
ogłoszonego przez:
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS”
00-685 WARSZAWA
ul. POZNAŃSKA 22

na

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
POJAZDÓW

[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/16/18]
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III. Cena oferty dla przedmiotu zamówienia
Cena oferty stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ

Przedmiot zamówienia

Rodzaje
ubezpieczenia

Kompleksowe ubezpieczenie
komunikacyjne pojazdów
własnych oraz ambulansów typu
C i B zakupionych w formie
leasingu

OC
AC
NNW

Składka za ubezpieczenie

Łącznie………………
w tym:
Dla samochodów sanitarnych…………
Dla samochodów ciężarowych………..
Dla samochodów osobowych…………

Klauzula fakultatywna

Akceptacja
(wpisać TAK lub NIE)

1. Klauzula rozszerzonego zakresu

……………………………

2. Klauzula płatności składki w 12 równych, miesięcznych ratach

…………………………….

Hasło dostępu do pliku JEDZ: ………………………………..
Niezbędne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu JEDZ, w szczególności informacje o
wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ: …….
………………………………………………………………………………………………………………………...

IV. Oświadczenia
Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy.
2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
4. Dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie
z tym dniem).
6. Akceptujemy, że zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie w ratach, w terminach
określonych w § 4 ust. 2 wzoru umowy.
7. Wadium w wysokości _________ PLN (słownie: _________________________________________
złotych), zostało wniesione w dniu ....................... r., w formie: ………......................................................
8. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy
PZP, na następujący rachunek: …...…......................................................................................…...………
9. W przypadku przyznania zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
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V. Spis treści
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1)

...................................................................................................................................................................

2)

...................................................................................................................................................................

3)

...................................................................................................................................................................

4)

...................................................................................................................................................................

5)

...................................................................................................................................................................

Oferta wraz z załącznikami została złożona na ............. kolejno ponumerowanych zapisanych
stronach.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ
w Warszawie ul. Poznańska 22
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FORMULARZ CENOWY

(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
Lp.

1.

2.

3.

Opis przedmiotu zamówienia

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie autocasco z rozszerzeniami

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Suma ubezpieczenia w złotych

Standardowa - w myśl ustawy

Zgodnie z wykazem pojazdów

20 000 zł na każde miejsce w pojeździe
(zgodnie z zapisem w dowodzie
rejestracyjnym)

Składka ubezpieczeniowa w złotych
Łącznie………………
w tym:
Dla samochodów sanitarnych…………..……
Dla samochodów ciężarowych…………..…..
Dla samochodów osobowych…………..……
Łącznie………………
w tym:
Dla samochodów sanitarnych…………..……
Dla samochodów ciężarowych…………..…..
Dla samochodów osobowych……………..…
Łącznie………………
w tym:
Dla samochodów sanitarnych………….……
Dla samochodów ciężarowych………….…..
Dla samochodów osobowych…………….…

Łącznie:
Klauzule fakultatywne:
Klauzula rozszerzonego zakresu: …………...(wpisać: TAK/NIE)
Klauzula płatności składki w 12 równych, miesięcznych ratach: …………...(wpisać: TAK/NIE)
..............................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Wykaz samochodów do ubezpieczenia OC, AC i NW
od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.07.2019 r. wraz z zabudową medyczną przedziału ratunkowego karetek.

Lp

Marka

Typ

Nr
rejestr.

Rok
prod.

Pojem.
silnika

Ilość
miejsc

Nr podwozia

Wartość
księgowa na
dzień
31.07.2018 r.

Przebieg
km

1.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WB-7874G

2012

2,9

4+1

WDB9066331S732405

140 000

137 636

2.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WB-7750G

2012

2,9

4+1

WDB9066331S732406

140 000

157 979

3.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WB-7876G

2012

2,9

4+1

WDB9066331S732407

140 000

120 435

4.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WB-7871G

2012

2,9

4+1

WDB9066331S732408

140 000

120 892

5.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WI 927EU

2012

2,9

4+1

WDB9066331S735415

140 000

130 673

6.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WB-7872G

2012

2,9

4+1

WDB9066331S735416

140 000

218 209

7.

Mercedes Sprinter

Sanit

WB-7550G

2012

2,9

4+1

WDB9066331S742279

140 000

238 144

8.

Mercedes Sprinter

Sanit

WB 7805F

2011

2.2

4+1

WDB9066331S583842

91 500

151 695

9.

Mercedes Sprinter

Sanit

WB 7711F

2011

2.2

4+1

WDB9066331S577730

91 500

255 121

10.

Mercedes Sprinter

Sanit

WB 7642F

2011

2.2

4+1

WDB9066331S583841

91 500

228 495

Zabezpieczenia
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna

Aktualne
ubezp.
do dnia
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
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11.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WB 7672F

2011

2.2

4+1

WDB9066331S583065

91 500

256 672

12.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WB 7761F

2011

2.2

4+1

WDB9066331S579157

91 500

224 133

13.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WB 7722F

2011

2.2

4+1

WDB9066331S579159

91 500

251 329

14.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WB 7689F

2011

2.2

4+1

WDB9066331S583544

91 500

182 371

15.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WB 7783F

2011

2.2

4+1

WDB9066331S578185

91 500

215 700

16.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WB 7688F

2011

2.2

4+1

WDB9066331S579158

91 500

422 034

17.

Mercedes Sprinter

Sanit

WB 7687F

2011

2.2

4+1

WDB9066331S583064

91 500

231 519

18.

Renault Trafic

Sanit.

WI 6327W

2014

2,0

5+1

VF1FLB1D2EY752596

130 000

139 415

19.

Renault Trafic

Sanit.

WI 6326W

2014

2,0

5+1

VF1FLB1D2EY752543

130 000

142 413

20.

Renault Trafic

Sanit.

WI 6268W

2014

2,0

5+1

VF1FLB1D2EY752478

130 000

143 304

21.

Renault Trafic

Sanit.

WI 6266W

2014

2,0

5+1

VF1FLB1D2EY752500

130 000

119 359

22.

Renault Trafic

Sanit.

WI 6267W

2014

2,0

5+1

VF1FLB1D2EY755106

130 000

146 481

23.

Renault Trafic

Sanit.

WI 4976W

2014

2,0

5+1

VF1FLB1D2EY752530

130 000

200 752

Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna

31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
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24.

Renault Trafic

Sanit.

WI 4975W

2014

2,0

5+1

VF1FLB1D2EY752628

130 000

215 190

25.

Renault Trafic

Sanit.

WI 4974W

2014

2,0

5+1

VF1FLB1D2EY752514

130 000

230 695

26.

Renault Trafic

Sanit.

WI 4973W

2014

2,0

5+1

VF1FLB1D2EY752583

130 000

204 864

27.

Renault Trafic

Sanit.

WI 4972W

2014

2,0

5+1

VF1FLB1D2EY752614

130 000

150 523

28.

Renault Trafic

Sanit.

WI-4159V

2013

2,0

5+1

VF1FLB1D2EY529286

117 000

136 778

29.

Renault Trafic

Sanit.

WI- 4160V

2013

2,0

5+1

VF1FLB1D2EY529238

117 000

132 349

30.

Renault Trafic

Sanit.

WI- 4161V

2013

2,0

5+1

VF1FLB1D2EY529277

117 000

146 681

31.

Renault Trafic

Sanit.

WI- 4162V

2013

2,0

5+1

VF1FLB1D2EY529194

117 000

139 779

32.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WI-1673N

2010

2,9

5+1

WDB9066331S489838

105 000

193 251

33.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WI-1674N

2010

2,9

5+1

WDB9066331S489839

102 000

230 548

34.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WI-1675N

2010

2,9

5+1

WDB9066331S490318

102 000

223 615

35.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WI-1648N

2010

2,9

5+1

WDB9066331S488866

101 000

215 051

36.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WI-1748N

2010

2,9

5+1

WDB9066331S492866

104 000

186 651

Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna

31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
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Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna

37.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WI-1749N

2010

2,9

5+1

WDB9066331S491883

104 000

192 027

31.07.2018

38.

Renault Trafic

Sanit

WI-7053N

2010

1,9

5+1

VF1FLBHD6AY356582

14 000

261 659

39.

Toyota Verso

Osob.

WI-9863V

2014

1,8

5

NMTDG26RX0R067067

24 000

104 530

Immobilizer,
alarm

31.07.2018

40.

Toyota Auris

Osob

WI 9449X

2015

1,3

5

SB1KT3JE80E028745

29 000

31 960

Immobilizer,
alarm

31.07.2018

41.

Toyota Auris

Osob

WI475EG

2015

1,3

5

SB1ZT3JE20E032580

34 500

44 400

Immobilizer,
alarm

31.07.2018

31.07.2018

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
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Wykaz samochodów OC i NW
od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.07.2019 r.
Marka

Typ

Nr rej.

Rok
prod.

Pojem.
Silnika

Ilość
miejsc

Nr podwozia

Zabezpieczenia

Aktualne
ubezpieczenie
do dnia

1.

Renault Trafic

Sanit

WI-6461L

2009

1,9

5+1

VF1FLBHD69Y321985

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

2.

Renault Trafic

Sanit

WI-6462L

2009

1,9

5+1

VF1FLBHD69Y316888

Immobilizer,alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

3.

Renault Trafic

Sanit

WI-6463L

2009

1,9

5+1

VF1FLBHD69Y322000

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

4.

Renault Trafic

Sanit

WI-6464L

2009

1,9

5+1

VF1FLBHD69Y321990

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

5.

Renault Trafic

Sanit

WI-6466L

2009

1,9

5+1

VF1FLBHD69Y316838

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

6.

Renault Trafic

Sanit

WI-6467L

2009

1,9

5+1

VF1FLBHD69Y321983

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

7.

Renault Trafic

Sanit

WI-6468L

2009

1,9

5+1

VF1FLBHD69Y321999

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

8.

Mercedes Sprinter

Sanit.

WI-4500K

2008

2,987

5+1

WDB9066331S359692

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

9.

Renault Trafic
Ambulans

Sanit

WI-4499K

2008

1,995

5+1

VF1FLBHD69Y307181

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

10.

Renault Trafic
Ambulans

Sanit

WI-4488K

2008

1,995

5+1

VF1FLBHD69Y307044

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

11.

Mercedes

Sanit.

WI-7296H

2008

2,987

5+1

WDB9066331S266582

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

12.

Mercedes Vito

Sanit

WI-9751J

2008

2,2

5+1

WDF63960113455173

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

13.

Mercedes Vito

Sanit

WI-9753J

2008

2,2

5

WDF63960113455151

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

14.

Mercedes Vito

Sanit

WI-9754J

2008

2,2

5+1

WDF63960313453877

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

Lp.
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15.

Mercedes Vito

Sanit

WI-9755J

2008

2,2

5+1

WDF63960113453982

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

16.

Mercedes Vito

Sanit

WI-0430J

2007

2,9

9

WDF63960513347174

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

17.

Mercedes Sprinter

Sanit

WI-5536H

2007

2,987

5+1

WDD90663319212816

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

18.

Skoda Fabia

Osob.

WI-6170P

2011

1,2

5

TMBJM25JXB3198948

Immobilizer, alarm

31.07.2018

19.

Skoda Fabia

Osob.

WI-6171P

2011

1,2

5

TMBJM25JXB3198884

Immobilizer, alarm

31.07.2018

20.

Skoda Roomster

Osob.

WI-1747N

2010

1,6

5

TMBNL25J5B5012807

Immobilizer, alarm

31.07.2018

21.

Skoda Fabia

Osob.

WI 3148S

2011

1,6

5

TMBJ525J1C3103099

Immobilizer, alarm

31.07.2018

22.

Fiat Ducato

Cięż.

WI-2115R

2011

2,2

3

ZFA25000002022256

Immobilizer, alarm

31.07.2018

23.

Fiat Doblo

Cięż.

WI-9902R

2011

1,2

2

ZFA26300009156746

Immobilizer, alarm

31.07.2018

24.

Peugeot Boxer

Cięż.

WI-7504E

2006

2,8

3

VF3ZCZMNC17779843

Immobilizer, alarm

31.07.2018

25.

Peugeot Boxer

Sanit.

WI-7507E

2006

2,8

6+1

VF3ZCZMNC17776617

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

26.

Peugeot Boxer

Sanit.

WI-7508E

2006

2,8

6+1

VF3ZCZMN17798338

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

27.

Peugeot Boxer

Sanit.

WI-7510E

2006

2,8

6+1

VF3ZCZMNC17779133

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018
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28.

Mercedes

Sanit.

WI-9838G

2005

2,1

6

WDB9036621R857032

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

29.

Mercedes

Sanit.

WE-7260F

2005

2,1

6

WDB9036621R863367

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

30.

Mercedes

Sanit.

WE-7261F

2005

2,1

6

WDB9036621R864488

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

31.

Mercedes

Sanit.

WE-7262F

2005

2,1

6

WDB9036621R855151

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

32.

Mercedes

Sanit.

WE-7268F

2005

2,1

6

WDB9036621R856420

Immobilizer, alarm, nawigacja satelitarna

31.07.2018

33.

Skoda Fabia

Osob.

WI-8966K

2008

1,4

5

TMBBGF25J893109697

Immobilizer, alarm

31.07.2018

34.

Skoda Praktik

Cięż.

WI-8964K

2008

1,4

2

TMBTEC5J095014787

Immobilizer, alarm

31.07.2018

35.

Skoda Praktik

Cięż.

WI-8965K

2008

1,4

2

TMBTEC5JX95014781

Immobilizer, alarm

31.07.2018

36.

Opel Zafira

Osob.

WI-0999E

2005

1,8

7

WOLOAHM756GO39575

immobilizer, alarm,

31.07.2018

37.

Przyczepa

Cięż.

WI- 999AS

2013

0

0

SUB35JH00DD005813

brak

31.07.2018

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
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Wykaz 12 ambulansów typu C i B zakupionych w formie leasingu do ubezpieczenia OC, AC i NW
od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.07.2019 r. wraz z zabudową medyczną przedziału ratunkowego karetek.
Nr
rejestr.

Rok
prod.

Pojem.
silnika

Ilość
miejsc

Nr podwozia

Wartość księgowa
na dzień
31.07.2018 r.

Przebieg
km

Zabezpieczenia

Aktualne
ubezp.
do dnia

Sanit.

EL908VY

2015

3,0

4+1

WDB9066331P182542

325 000,00

51 969

Immobilizer, alarm,
nawigacja satelitarna

31.07.2018

Mercedes Sprinter

Sanit.

EL106VY

2015

3,0

4+1

WDB9066331P186724

325 000,00

64 284

Immobilizer, alarm,
nawigacja satelitarna

31.07.2018

3.

Renault Master

Sanit.

EL931WA

2015

2,3

4+1

VF1MAF4ZN53617510

267 000,00

72 673

Immobilizer, alarm,
nawigacja satelitarna

31.07.2018

4.

Renault Master

Sanit.

EL024VY

2015

2,3

4+1

VF1MAF4ZN53617513

267 000,00

67 148

Immobilizer, alarm,
nawigacja satelitarna

31.07.2018

5.

Renault Master

Sanit.

EL633VY

2015

2,3

4+1

VF1MAF4ZN53617506

267 000,00

65 931

Immobilizer, alarm,
nawigacja satelitarna

31.07.2018

6.

Renault Master

Sanit.

EL632VY

2015

2,3

4+1

VF1MAF4ZN53617507

267 000,00

75 089

Immobilizer, alarm,
nawigacja satelitarna

31.07.2018

7.

Renault Master

Sanit.

EL580VY

2015

2,3

4+1

VF1MAF4ZN53544081

267 000,00

66 665

Immobilizer, alarm,
nawigacja satelitarna

31.07.2018

8.

Renault Master

Sanit.

EL025VY

2015

2,3

4+1

VF1MAF4ZN53617514

267 000,00

88 667

Immobilizer, alarm,
nawigacja satelitarna

31.07.2018

9.

Renault Master

Sanit.

EL813VT

2015

2,3

4+1

VF1MAF4ZN53617512

267 000,00

68 682

Immobilizer, alarm,
nawigacja satelitarna

31.07.2018

10.

Renault Master

Sanit.

EL013VY

2015

2,3

4+1

VF1NAF4ZN53617517

267 000,00

66 507

Immobilizer, alarm,
nawigacja satelitarna

31.07.2018

11.

Renault Master

Sanit.

EL413VU

2015

2,3

4+1

VF1MAF4ZN53617509

267 000,00

113 910

Immobilizer, alarm,
nawigacja satelitarna

31.07.2018

12.

Renault Master

Sanit.

EL630VY

2015

2,3

4+1

VF1MAF4ZN53617508

267 000,00

137 520

Immobilizer, alarm,
nawigacja satelitarna

31.07.2018

Lp

Marka

Typ

1.

Mercedes Sprinter

2.
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Wykaz 9 ambulansów typu C i B zakupionych w formie leasingu do ubezpieczenia OC, AC i NW
od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.07.2019 r. wraz z zabudową medyczną przedziału ratunkowego karetek.
Lp

Marka

Typ

Nr
rejestr.

Rok
prod.

Pojem.
silnika

Ilość
miejsc

Nr podwozia

Wartość
księgowa na
dzień
31.07.2018 r.

Przebieg
km

1.

Renault Master

Sanit.

EL858YW

2017

2,3

4+1

VF1MA000757105193

300 000

40 384

2.

Renault Master

Sanit.

EL859YW

2017

2,3

4+1

VF1MA000157105190

300 000

44 551

3.

Renault Master

Sanit.

EL860YW

2017

2,3

4+1

VF1MA000257017586

300 000

27 406

4.

Renault Master

Sanit.

EL861YW

2017

2,3

4+1

VF1MAF4ZN55773253

300 000

62 368

5.

Renault Master

Sanit.

EL862YW

2017

2,3

4+1

VF1MA000557105192

300 000

27 202

6.

Renault Master

Sanit.

EL863YW

2017

2,3

4+1

VF1MAF4ZN55773256

300 000

19 581

7.

Renault Master

Sanit.

EL709YW

2017

2,3

4+1

VF1MA000257017605

300 000

23 694

8.

Renault Master

Sanit.

EL710YW

2017

2,3

4+1

VF1MA000357105191

300 000

16 346

9.

Renault Master

Sanit.

EL711YW

2017

2,3

4+1

VF1MAF1ZN55773257

300 000

59 952

Zabezpieczenia
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna

Aktualne
ubezp.
do dnia
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

Wykaz 15 ambulansów typu C i B zakupionych w formie leasingu do ubezpieczenia OC, AC i NW
od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.07.2019 r. wraz z zabudową medyczną przedziału ratunkowego karetek.

Lp

Marka

Typ

Nr
rejestr.

Rok
prod.

Pojem.
silnika

Ilość
miejsc

Nr podwozia

Wartość
księgowa na
dzień
31.07.2018 r.

Przebieg
km

1.

Renault Master

Sanit.

EL 5E433

2017

2,3

4+1

VF1MA000558848526

330 000

14 883

2.

Renault Master

Sanit.

EL 5E415

2017

2,3

4+1

VF1MA000158848524

330 000

10 889

3.

Renault Master

Sanit.

EL 5E362

2017

2,3

4+1

VF1MA000758613562

330 000

13 662

4.

Renault Master

Sanit.

EL 5E467

2017

2,3

4+1

VF1MA000X58848523

330 000

15 615

5.

Renault Master

Sanit.

EL 5E366

2017

2,3

4+1

VF1MA000758848544

330 000

10 575

6.

Renault Master

Sanit.

EL 5E364

2017

2,3

4+1

VF1MA000658613570

330 000

16 064

7.

Renault Master

Sanit.

EL 5E436

2017

2,3

4+1

VF1MA000X58613569

320 000

19 851

8.

Renault Master

Sanit.

EL 5E463

2017

2,3

4+1

VF1MA000758848527

330 000

11 770

9.

Renault Master

Sanit.

EL 5E411

2017

2,3

4+1

VF1MA000958613563

330 000

13 477

10.

Renault Master

Sanit.

EL 5E412

2017

2,3

4+1

VF1MA000358848525

320 000

18 843

Zabezpieczenia
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna

Aktualne
ubezp.
do dnia
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

11.

Renault Master

Sanit.

EL 5E435

2017

2,3

4+1

VF1MA000258613565

310 000

30 498

12.

Renault Master

Sanit.

EL 5E434

2017

2,3

4+1

VF1MA000058613564

330 000

18 063

13.

Renault Master

Sanit.

EL 5E466

2017

2,3

4+1

VF1MA000958848545

310 000

33 661

14.

Renault Master

Sanit.

EL 5E465

2017

2,3

4+1

VF1MA000558613561

315 000

28 473

15.

Renault Master

Sanit.

EL 5E414

2017

2,3

4+1

VF1MA000058848546

315 000

24 071

Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna
Immobilizer,
alarm, nawigacja
satelitarna

31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ
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Informacja dotycząca przebiegu szkodowego
Ubezpieczyciel 1 (stan na 31.03.2018 r.)

UWAGA:
rezerwa w ryzyku OC ppm wykazana przez ubezpieczyciela w roku 2018 dotyczy szkody z dnia
09.04.2013 r.
Ubezpieczyciel 2 (stan na 17.04.2018 r.)
Rok
Umowa
ubezpieczenia
01.08.201731.07.2018

Liczba
ryzyk
120
77
120
120

Ryzyko
OC
AC
NNW
assistance

Wypłacone
odszkodowania
34 014
98 277
0
7 809

Liczba
wypłat
12
3
0
36

Rezerwa
39 478
204 060
0
3 000

Liczba
rezerw
4
10
0
6
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/16/18]

Nazwa i siedziba Wykonawcy: …………………………….……………………………….…………………...

……………………………………………………………………………………………….……
Oświadczenie Wykonawcy
1) Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych.*
2) Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych.*
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1.……………………………………………………………………………………..…………………..
2.……………………………………………………………………………………………………..…..
3.……………………………………………………………………………..…………………………..

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

...........................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:
* W przypadku, gdy Wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 2.
W przypadku, gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 1 oraz wypełnić listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/16/18]

.......................................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ PODWYKONAWCÓW
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW
podaję wykaz podwykonawców.

L.p.

Nazwa firmy oraz zakres
podwykonawstwa

Adres

Osoba
upoważniona do
kontaktów

Telefon
Fax.

1
2
3

..........................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Z a ł ą c z n i k

N r

6

d o

WZÓR U M O W Y

S I W Z
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UMOWA
zawarta w Warszawie
w dniu .........................................

Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Poznańska 22,
działającą na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000061291
reprezentowaną przez:
Karola Bielskiego

- Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiającym”
a
...................................................................................................................................................................
z siedzibą w ............................................... (Kod: ……………….) , ul. ....................................................
NIP: ………….…., REGON: …………….…….. posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia nr: ………….…………. z dnia ……………………
reprezentowanym przez:
1. ..................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
przy udziale brokera ubezpieczeniowego.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania (znak: WSPRiTS/ZP/16/18) w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przekazanego do publikacji w
TED dnia 10.05.2018 r. na: kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, zgodnie ze
złożoną ofertą.
§1
Przedmiot i zakres zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance).
2. W szczególności Wykonawca winien mieć na uwadze, że w zakresie ubezpieczenia assistance
mają zastosowanie następujące postanowienia:
− przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów holowania pojazdu, z powodu
uszkodzenia (wypadku komunikacyjnego lub awarii) pojazdu lub organizacja i pokrycie
kosztów doraźnej naprawy. Pojęcie awarii obejmuje również awarię akumulatora, oświetlenia
lub uszkodzenia ogumienia,
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−
−

−
−

−
−

w przypadku szkody całkowitej - organizacja i pokrycie kosztów legalnego złomowania pojazdu
(o ile pozostałości nie przedstawiają wartości rynkowej),
brak podjęcia czynności (rozpoczęcia realizacji usługi po przyjęciu zgłoszenia) assistance ze
strony Ubezpieczyciela w czasie 1 h od zgłoszenia zdarzenia, skutkować będzie prawem
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do wezwania serwisu assistance we własnym zakresie.
Ubezpieczyciel obciążony zostanie kosztami tej usługi i pokryje koszt holowania lub doraźnej
pomocy w zakresie zgodnym ze świadczoną przez Ubezpieczyciela usługą assistance.
w zakresie usługi assitance dla ambulansów Ubezpieczyciel zapewnia transport całej załogi
(min. 3 osoby),
zakres podstawowy dla ambulansów (holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia w przypadku
awarii lub unieruchomienia pojazdu - limit na holowanie do 400 km z miejsca zdarzenia,
usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia), zakres terytorialny RP, zniesiona franszyza km,
wyłączony pojazd zastępczy,
zakres rozszerzony dla pojazdów innych niż ambulanse, zakres terytorialny Europa, zniesiona
franszyza km, limit na holowanie do 400 km,
ochrona assistance w ww. zakresie dotyczy wszystkich pojazdów, bez względu na to czy będą
objęte ubezpieczenie autocasco czy też tylko OC ppm.

3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę wykonania niniejszego zamówienia
podwykonawcom w zakresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
§2
Warunki wykonania zamówienia
1. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi ubezpieczeń
Zamawiającego w zakresie i na warunkach, które określają:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
2) oferta złożona przez Wykonawcę,
3) OWU.

komunikacyjnych

2. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego oraz brokera
ubezpieczeniowego o każdej decyzji odszkodowawczej.
4. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczeniowe i przekaże je Zamawiającemu za pośrednictwem
brokera w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy.
§3
Termin wykonania zamówienia
1. Termin obowiązywania umowy: od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.
2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okresy wskazane we wnioskach – roczne dla
pojazdów z początkiem ochrony od 01.08.2018 r. lub inne dla pojazdów przyjmowanych do
ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy.
3. W zakresie wykonywania przez Wykonawcę niniejszego zamówienia publicznego w imieniu i na
rzecz Zamawiającego działa broker ubezpieczeniowy, który każdorazowo będzie składał do
Wykonawcy wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, potwierdzających zawarcie
poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia.
§4
Warunki płatności
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyraża się kwotą
………………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………………..).
2. Składki za pełen roczny okres ubezpieczenia będą płatne na podstawie wystawionych przez
Wykonawcę faktur, w ……… ratach, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z poniższym harmonogramem:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
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3. Składki za okresy ubezpieczenia krótsze niż rok płatne będą w ratach i terminach ustalonych przez
Zamawiającego z Wykonawcą.
4. Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wykonawcy
Nr: …………………………………………………………………………………………………………………..
5. Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w przewidzianym terminie nie powoduje
ustania odpowiedzialności.
§5
Zmiany umowy
1. Rozwiązanie umowy może nastąpić w trybie i na zasadach przewidzianych przez ustawę Prawo
zamówień publicznych i Kodeks cywilny.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w
zawartej umowie w następujących sytuacjach:
a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku czasowego
braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie
oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej
na raty,
b) zmianę wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia,
c) zmiany organizacyjne dotyczące jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej,
w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub
likwidacji,
d) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU
Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy,
e) zmianę zakresu ubezpieczenia wynikającą ze zmian przepisów prawnych,
f) w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
3. Zmiany umowy, poza przypadkami wskazanymi w ust. 2, mogą być dokonywane w trybie i na
zasadach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2)-4) ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może wyłącznie żądać należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części
umowy.
§6
Współpraca
1. Zamawiający określa, że osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia
jest Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, natomiast pracownikami odpowiedzialnymi za monitoring
umowy i bieżącą współpracę są: p. ……………………………………………………………………………..
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia i bieżącą współpracę jest:
p……………….……………….… (nr tel. ……..………..…., adres e-mail: ……..…………………………..).
3. Ze strony brokera osobami odpowiedzialnymi za bieżącą współpracę są:
p…………….……………….… (nr tel. ……..………..…., adres e-mail: ………..…………………………..).
p…………….……………….… (nr tel. ……..………..…., adres e-mail: ……..……………………………..).
4. Zmiany osoby reprezentującej Strony nie wymagają zmiany umowy. Wykonawca o ww. zmianach
jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego na piśmie.
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§7
Postanowienia końcowe
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy Stronami nie mogą
być bez uprzedniej zgody Zamawiającego zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej formie
przeniesione na osoby trzecie.
2. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, czynność prawna
mająca na celu zmianę wierzyciela (cesja) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160).
3. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie Cywilnym, jak i nienazwane, regulowane
przepisami prawa cywilnego mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno
wymagalnych, jak i jeszcze niewymagalnych, istniejących i przyszłych, wynikających z niniejszej
umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego są nieważne.
4. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego
przez obie strony pod rygorem ich nieważności.
5. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w kolejności, stanowiące jej
integralną część:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
2) oferta złożona przez Wykonawcę,
3) OWU,
4) przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7. Umowę sporządzono w …… jednobrzmiących egzemplarzach po …….. dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

