
 

Załącznik nr 6 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA 

 

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM: 

 

Nazwa i adres:   Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne  

„SuPeKom” Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów 

NIP:    973-07-12-918 

REGON:    977922651 

Rok rozpoczęcia działalności: 2001 

Liczba zatrudnionych:  105 (stan na dzień 31.12.2012 roku) 

Przychody netto ze sprzedaży:     

- w roku obrotowym (2011): ~ 10,5 mln zł 

- w ostatnim roku obrotowym (2012): ~ 10,5 mln zł 

- planowane w obecnym roku obrotowym (2013): ~ 10,9 mln zł 

Miejsce prowadzenia działalności: teren gminy Sulechów 

Podstawowy przedmiot działalności: 

01.04.B – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 

41.00.B – Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody 

45.33.B – Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych 

70.32.A – Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (osobna polisa OC) 

70.32.B – Zarzadzanie nieruchomościami niemieszkalnymi 

90.00.A – Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi  

              sanitarne i pokrewne 

      90.00.B – Unieszkodliwianie odpadów 

      90.00.D – Odprowadzanie ścieków (działalność podstawowa) 

      93.03.Z – Pogrzeby i działalność pokrewna 

      45.21.F – Wykonywanie robót ogólno – budowlanych 

Ponadto przedmiotem działalności Spółki jest utrzymywanie dróg i chodników  

w należytym stanie, organizacja pracy osób skazanych na odpracowanie wyroków więzienia, 

wynajmowanie pomieszczeń użytkowych. 

 

 

II. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW: 

 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów: 

1.1. Wysokość sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu – minimalna ustawowa. 

1.2. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi 

zmianami). 

1.3. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane 

proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych dni (z uwzględnieniem postanowień,  

o których mowa w art. 41 i 42 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). 

1.4. Pojazdy nowo nabywane będą automatycznie objęte ubezpieczeniem na warunkach 

określonych w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla 

odpowiedniej kategorii pojazdu) po uprzednim zgłoszeniu do ubezpieczenia z chwilą gdy: 

1.4.1. ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów nabywanych w trakcie ubezpieczenia 

rozpocznie się od dnia ich rejestracji, pod warunkiem złożenia wniosku  

o ubezpieczenie do ubezpieczyciela najpóźniej w dniu rejestracji, 

1.4.2. pojazdy posiadające ważną polisę OC z dniem kolejnym po wygaśnięciu 

dotychczasowego ubezpieczenia pod warunkiem złożenia wniosku o ubezpieczenie 

do nowego ubezpieczyciela, najpóźniej w ostatnim dniu ważności polisy  

u dotychczasowego ubezpieczyciela lub z dniem następnym po dniu wygaśnięcia 

umowy w związku z jej wypowiedzeniem, pod warunkiem złożenia wniosku  



 

o ubezpieczenie do nowego ubezpieczyciela najpóźniej w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowej umowy OC. 

1.5. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia 

określonym w załączniku nr 8 do SIWZ pod warunkiem złożenia wniosku o ubezpieczenie 

najpóźniej w dniu ważności dotychczasowej polisy. 

1.6. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem określony został w załączniku nr 8 do SIWZ. 

1.7. Pojazdy zostaną ubezpieczone na warunkach zawartych w SIWZ po ekspiracji bieżących 

polis ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 

 

2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem 

pojazdów mechanicznych: 

2.1. Suma ubezpieczenia – 10’000,00 zł / osobę. Górną granicę odpowiedzialności w razie 

śmierci kierowcy lub pasażera wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła kwota 

odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu 

świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy procent 

trwałego uszczerbku na zdrowiu.  

2.2. Przedmiot ubezpieczenia / zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie powinno objąć trwałe 

następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy lub pasażera powstałych w związku  

z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie 

przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju 

pojazdu, podczas  naprawy pojazdu, załadunku i wyładunku pojazdu. 

2.3. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych  

w umowie. Ubezpieczyciel przyjmie pojazdy nowo nabywane do ubezpieczenia przy 

zastosowaniu stawek nie wyższych niż wynikające z oferty, po uprzednim pisemnym 

zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna będzie 

przelewem jednorazowo w terminie 30 dni od daty wystawienia polisy, rozliczana 

proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia (w rozliczeniu na dni)  

z zastosowaniem stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia. 

2.4. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane 

w proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień ochrony 

ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia nie zaistniało zdarzenie, w związku  

z którym wypłacono odszkodowanie z ubezpieczenia danego pojazdu. Od tak wyliczonej 

składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty 

manipulacyjne. 

2.5. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia 

określonym w załączniku nr 8 do SIWZ pod warunkiem złożenia wniosku o ubezpieczenie 

najpóźniej w dniu ważności dotychczasowej polisy. 

2.6. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem określony został w załączniku nr 8 do SIWZ. 

2.7. Zakres terytorialny: RP + EUROPA 

2.8. Franszyza: brak. 

 

3. Ubezpieczenie AUTOCASCO: 

3.1. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub 

zależnym Ubezpieczającego lub w posiadanie których Ubezpieczający wejdzie w okresie 

trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego mogą być ubezpieczone pojazdy 

użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym 

charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych 

przez Ubezpieczającego). Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem określony został  

w załączniku nr 8 do SIWZ. 

3.2. Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody 

polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i wyposażenia pojazdu w związku  

z ruchem i postojem, szkody powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej  

w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, 

działania osób trzecich w tym również włamaniem, uszkodzenia lub utrata pojazdu wskutek 

następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenie pioruna, pożaru, 

wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania oraz działania innych sił przyrody, 

osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego i/lub 

chemicznego, którego źródło powstało również wewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, jego 

części lub wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu 

krótkotrwałego użycia lub kradzieży, rabunku dokonanego przy zastosowaniu przemocy 

fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia takiej przemocy wobec ubezpieczającego 

lub osoby przez niego upoważnionej obsługującej pojazd lub sprawującej nad nim dozór,  



 

a także w wyniku doprowadzenia do stanu nieprzytomności lub bezbronności osoby, 

uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia 

pomocy medycznej. 

3.3. Pełna wypłata odszkodowania komunikacyjnego wskutek przekroczenia przepisów ruchu 

drogowego. 

3.4. Za wyposażenie podstawowe nie wymagające specyfikacji uznaje się wszelkie urządzenia  

i sprzęt w pojazdach, służące do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, a także służące jego bezpieczeństwu oraz zabezpieczeniu przed kradzieżą. 

3.5. Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez potrącania zużycia części 

i/lub amortyzacji za wyjątkiem ogumienia, akumulatorów, elementów ciernych układu 

hamulcowego, sprzęgła, elementów układu wydechowego. 

3.6. Wariant likwidacji szkód: określony został w załączniku nr 8 do SIWZ. 

3.7. Zakres terytorialny: RP. Firma Ubezpieczeniowa umożliwi za dopłatą składki rozszerzenie 

zakresu ubezpieczenia o inne kraje 

3.8. Suma ubezpieczenia wg wartości podanej w załączniku nr 8 do SIWZ; dla pojazdów 

fabrycznie nowych wartość fakturowa. Suma ubezpieczenia nie ulega konsumpcji. 

3.9. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych  

w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej 

kategorii pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona 

ubezpieczeniowa od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony 

ubezpieczeniowej, do końca obowiązywania umowy generalnej. Składka za ubezpieczenie 

krótkoterminowe płatna przelewem jednorazowo w ciągu 30 dni od daty wystawienia 

polisy przez ubezpieczyciela, rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania okresu 

ubezpieczenia licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 

Niezmienna wartość pojazdu przez okres 6 miesięcy dla pojazdów nowych. 

3.10. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia 

określonym w załączniku nr 8 do SIWZ pod warunkiem złożenia wniosku o ubezpieczenie 

najpóźniej w dniu ważności dotychczasowej polisy. 

3.11. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane 

w proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień ochrony 

ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia nie zaistniało zdarzenie, w związku  

z którym wypłacono odszkodowanie z ubezpieczenia danego pojazdu. Od tak wyliczonej 

składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty 

manipulacyjne. 

3.12. Ustala się, że nie będą wymagane zdjęcia pojazdu ani oględziny pojazdów nowo 

zakupionych w przypadku pojazdów fabrycznie nowych oraz w przypadku kontynuacji 

ubezpieczenia danego pojazdu, a także w przypadku przeniesienia ubezpieczenia pojazdu  

w ramach ryzyka autocasco od innego Ubezpieczyciela do nowego Ubezpieczyciela bez 

przerwania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej w ryzyku AC. Ponadto ustala się, że 

przyjęte zostaną do ubezpieczenia AC również pojazdy powyżej 10 lat ich eksploatacji pod 

warunkiem, że dotychczas były objęte ochroną AC. 

3.13. Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające posiadane zabezpieczenia pojazdów 

wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ. 

3.14. Amortyzacja – wykupiona. 

3.15. Franszyza / udziały własne: franszyza integralna: 500,00 zł, franszyza redukcyjna: brak, 

udział własny: brak. 

3.16. Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie. 

3.17. Likwidacja szkód w wariancie „warsztat” z zastosowaniem oryginalnych części. 

3.18. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem określony został w załączniku nr 8 do SIWZ. 

 

 

Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania 

składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia co o dnia (dla OC zgodnie z postanowieniami 

ustawy). 

Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczanego mienia w stosunku 

do wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przy 

zachowaniu zakresu ubezpieczenia i stawek taryfowych wynikających z przedłożonej oferty. 

 

4. Ubezpieczenie Assistance: 

4.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji 

lub awarii pojazdu): 



 

4.1.1. organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację  

i holowanie pojazdu do najbliższego zakładu  naprawczego zdolnego usunąć awarię 

(limit na zdarzenie: 600 zł lub do 150 km), 

4.1.2. ochrona assistance dotyczy pojazdów osobowych, osobowo – ciężarowych oraz 

ciężarowych o ładowności do 2,5 tony posiadających ubezpieczenie autocasco. 

4.2. Zakres terytorialny: RP. 

 

5. Klauzule obligatoryjne: 

5.1. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia Auto-Casco, strony uzgodniły, że w przypadku gdy niedoubezpieczenie 

wynosi do 10% Zakład Ubezpieczeń odstępuje od stosowania zasady proporcji przy ustalaniu 

wysokości odszkodowania.  

5.2. Klauzula zgłaszania szkód 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ustala się termin powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń  

o powstałej szkodzie na 5 dni od daty dowiedzenia się o powstaniu szkody. W przypadku 

szkody kradzieżowej lub szkody powstałej w okolicznościach uzasadniających 

przypuszczenie, ze popełniono przestępstwo Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić policję oraz TU, nie później niż w najbliższym dniu roboczym. 

5.3. Klauzula niezmienności warunków i stawek 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia, strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub 

podwyższenia sumy ubezpieczenia / gwarancyjnej, podlimitów lub limitów 

odpowiedzialności, zastosowanie mają warunki ubezpieczenia oraz stawki i składki 

ryczałtowe określone w pierwotnej umowie ubezpieczenia, chyba, że nowe warunki, stawki 

lub składki są korzystniejsze dla Ubezpieczającego. 

5.4. Klauzula przewłaszczenia 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia AUTO-CASCO, NNW i Assistance, strony uzgodniły, że: 

1. W przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z przewłaszczeniem na 

zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art. 823 § 1 k.c., chyba że 

Ubezpieczający lub Ubezpieczony złoży do Zakładu Ubezpieczeń oświadczenie 

odmiennej treści. 

2. Prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 

3. Umowa ubezpieczenia nie wygasa w przypadku ponownego przejścia własności na 

ubezpieczającego lub ubezpieczonego. 

 
 


