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      Załącznik nr 1B do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia  
Ubezpieczenia komunikacyjne – Zadanie nr 2  

 
1. Okres ubezpieczenia:  
24 miesiące dla każdego pojazdu (2 polisy na okres 12 miesięcy dla każdego pojazdu). 
Daty ubezpieczenia poszczególnych pojazdów zgodnie z listą (załącznik 1B-a). 
 
2.  Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 
 
2.1. Obowiązkowe Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych 
zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dnia 22 maja 2003 roku 
z późniejszymi zmianami.  
 
Suma gwarancyjna: 
210.000 EURO – na szkody osobowe 
1.050.000 EURO – na szkody rzeczowe 
 
Zakres terytorialny: zgodnie z ww. ustawą 
 
Przedmiot ubezpieczenia: 5 pojazdów zgodnie z załączoną listą (załącznik 1B-a) 
 
2.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego na terytorium państw 
Systemu ZK zgodnie z OWU.  
 
Przedmiot ubezpieczenia:  2 pojazdy zgodnie z załączoną listą (załącznik 1B-a) 
 
2.3. Dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów przy 
założeniu: 
 
Przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych 
w związku z ruchem pojazdów oraz: 
2.3.1. podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, 
2.3.2. podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie 
 jazdy, 
2.3.3. podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, 
2.3.4. bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu. 
 
Suma ubezpieczenia: 10.000 zł/na miejsce w pojeździe 
Świadczenie w przypadku śmierci – 100% 
 
Przedmiot ubezpieczenia: 5 pojazdów zgodnie z załączoną listą (załącznik 1B-a) 
 
2.4.  Dobrowolne ubezpieczenie Auto Casco w ruchu i postoju krajowym i zagranicznym tj. terytorium RP 
i innych państw Europy w zakresie pełnym: 
 
2.4.1. System rozliczania szkód –  
- kosztorys – dla samochodów marki: Lublin nr rej. KR9162N, Mercedes KR802AM, Toyota KR962CL, 
- serwis (warsztat - naprawa szkody na podstawie przedstawionych faktur, w szczególności Ubezpieczy-
ciel nie będzie kwestionował użycia części oryginalnych stosowanych w serwisach ASO do naprawy po-
jazdów), kosztorys tylko na życzenie Ubezpieczającego - dla pozostałych pojazdów. 
 
2.4.2. Udziały własne i franszyzy redukcyjne – wykupione 
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2.4.3. Franszyza integralna – zniesiona 
 
2.4.4. Amortyzacja części do wymiany – wykupiona 
 
2.4.5. Konsumpcja sumy ubezpieczenia – zniesiona 
 
2.4.6. Minimalny zakres ubezpieczenia: Wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utra-
cie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia (zakres „all risk”) powstałe w związku z ruchem i 
postojem, w szczególności: 
2.4.6.1. uszkodzenie pojazdu wskutek:  

- nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, 
zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, 

- działania osób trzecich, w tym również włamania, 2.4.6.2. uszkodzenie lub utrata pojazdu wskutek 
następujących zdarzeń losowych:  
 powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, 
 osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego 
 pochodzącego z zewnątrz pojazdu,  
2.4.6.3. uszkodzenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia 
 pomocy medycznej, 
2.4.6.4. kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia,  
2.4.6.5. uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży    
 pojazdu, jego części lub wyposażenia, 
2.4.6.7.konieczność wymiany zamków w pojeździe na skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku 
 kluczyków. 
 
2.4.7 Ubezpieczyciel uznaje swoją odpowiedzialność w przypadku braku ważnych badań technicznych 

do 30 dni, jeśli stan techniczny nie miał wpływu na powstałą szkodę. 
 
2.4.8. Ubezpieczyciel uznaje swoją odpowiedzialność w przypadku gdy uszkodzeniu lub zniszczeniu 

uległo ogumienie pojazdu, jeżeli powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały 
jednocześnie z uszkodzeniem lub  zniszczeniem innych części pojazdu. 

 
2.4.9. Ubezpieczyciel nie będzie pomniejszał odszkodowania w przypadku, gdy sprawca szkody 

przekroczył dopuszczalną prędkość lub inne przepisy ruchu drogowego i w wyniku tego doszło do 
zdarzenia, które skutkuje odpowiedzialnością Ubezpieczyciela. 

 
Przedmiot ubezpieczenia: 5 pojazdów zgodnie z załączoną listą (załącznik 1B-a) 
 
2.5.  Dobrowolne ubezpieczenie szyb.  
2.5.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany szyby czołowej, 
 szyby tylnej oraz szyb bocznych pojazdu. 
2.5.2. Zakres: 

- organizacja i pokrycie kosztów naprawy / wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby, 
- koszty zabezpieczenia pojazdu w okresie nie dłuższym niż do 3 dni, jeżeli przed naprawieniem 
lub wymianą szyby pojazd wymaga, ze względu na zakres uszkodzeń szyby, zabezpieczenia na 
parkingu strzeżonym. 

 
2.5.3. Suma ubezpieczenia – nie mniejsza niż 3.000 zł na pojazd 
 
2.5.4.  Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu, aż do wyczerpania, o każdą kwotę wykorzystaną w okre-
sie ubezpieczenia na pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby (szyb). W trakcie trwania umowy 
Ubezpieczający może, za zapłatą dodatkowej składki, doubezpieczyć szyby pojazdu, czyli uzupełnić sumę 
ubezpieczenia określoną w dokumencie ubezpieczenia, jeśli została zmniejszona po pokryciu kosztów 
naprawy lub wymiany szyby. Wysokość składki za doubezpieczenie szyb określa się na podstawie taryfy 
składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 
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2.5.5.  Dopuszcza się wprowadzenie udziału własnego w wysokości 100 zł w szkodach polegających na 
wymianie szyby czołowej.  
 
Przedmiot ubezpieczenia: 5 pojazdów zgodnie z załączoną listą (załącznik 1B-a) 
 
2.6. Ubezpieczenie assistance (pomoc w przypadku wypadku, kolizji, awarii) zgodnie z OWU przy 
założeniu: 
 2.6.1.   minimalny zakres ubezpieczenia: 
- holowanie w związku z wypadkiem, kolizją, awarią, które uniemożliwiają kontynuowanie podróży, do 
miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, 
- usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia (z wyłączeniem kosztów części zamiennych), 
- dostarczenie paliwa ( z wyłączeniem kosztów paliwa) do miejsca zatrzymania pojazdu; 
- pojazd zastępczy: 
a) po wypadku i kradzieży - 5 dni 
b) po awarii (2 razy w okresie ubezpieczenia) –3 dni 

2.6.2 zakres terytorialny: Europa 
2.6.3. limit holowania – nie mniejszy niż 200 km na terenie RP 
2.6.4. brak franszyzy kilometrowej 

 
Przedmiot ubezpieczenia: 5 pojazdów zgodnie z załączoną listą (załącznik 1B-a) 
 
3. Klauzule fakultatywne 
 
3.1 Klauzula gwarancji sumy ubezpieczenia –6 pkt 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia ustala się, że suma ubezpieczenia pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia 
będzie obowiązywać przez cały okres umowy ubezpieczenia w niezmienionej wysokości, stanowiąc pod-
stawę do ustalenia odszkodowania w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, która nastąpiła 
w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 
 
3.2.  Klauzula pokrycia kosztów wymiany płynów eksploatacyjnych - 6 pkt 
Z  zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel uznaje swoją odpowiedzialność i pokryje koszt wy-
miany płynów eksploatacyjnych, jeżeli w wyniku szkody doszło do uszkodzenia układów m.in. chłodzenia, 
klimatyzacji itp.    
 
3.3. Klauzula zmiany systemu rozliczania szkód – 8 pkt 
Z  zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody z AC w samochodzie marki Lublin nr 
rej. KR9162N Mercedes KR802AM, Toyota KR962CL do rozliczenia szkody zostanie przyjęty system serwi-
sowy . 
 
3.4. Klauzula podniesienia limitu holowania – 4 pkt lub 8 pkt 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia ustala się, że w ubezpieczeniu Assistance limit holowania na terenie RP zwiększa 
się do: 
a) 500 km – 4 pkt 
b) 1000 km– 8 pkt   
 
3.5. Klauzula zwiększenia liczby dni dla samochodu zastępczego w ubezpieczeniu Assistance – 6 pkt 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczający będzie miał prawo do korzystania z pojazdu 
zastępczego przysługującego po wypadku i kradzieży przez okres 10 dni.  
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3.6. Klauzula wysokości świadczenia w ubezpieczeniu NNW kierowców i pasażerów – 6  pkt 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia ustala się, że świadczenie za śmierć zostaje podwyższone do kwoty 15.000 zł na 
osobę. 
 
 
4.  Płatność składki: Składki należne w związku z ubezpieczeniem poszczególnych pojazdów płatne będą 
jednorazowo w każdym okresie rozliczeniowym, z terminem płatności przypadającym na 14 dzień od 
daty rozpoczęcia udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej. 
 
5. Postanowienia dodatkowe: 

5.1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej opisany powyżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli 
z ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wynika, że oferowany zakres jest 
szerszy niż opisany w SIWZ lub wyższe są limity odpowiedzialności niż wskazane w SIWZ, to 
automatycznie zakres / limity zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej. 
Postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, z których wynika, ze 
zakres jest węższy niż opisany w SIWZ nie mają zastosowania. 

5.2. Pojazdy, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w okresie 24 
miesięcy od daty początku obowiązywania Umowy zostaną objęte ochroną 
ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych od dnia wskazanego przez Ubezpieczającego, nie 
wcześniej jednak niż od dnia zgłoszenia. 

5.3. Pojazdy, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w okresie 24 
miesięcy od daty początku obowiązywania Umowy zostaną automatycznie objęte ochroną 
ubezpieczeniową w zakresie ryzyk NNW/AC/Szyby/Assistance od dnia zakupu. Zgłoszenie 
pojazdów do ubezpieczenia będzie następować przez przesłanie pocztą elektroniczną przez 
Klienta, za pośrednictwem K.B. Optimum, kopii dowodu rejestracyjnego, faktury zakupu 
w przypadku pojazdów fabrycznie nowych oraz wniosku o ubezpieczenie, w którym muszą 
być co najmniej informacje dotyczące danych identyfikacyjnych pojazdu oraz określające 
okres ubezpieczenia.  

5.4. Suma ubezpieczenia pojazdów brutto – odszkodowanie będzie płatne w kwocie brutto, bez 
potrąceń podatku VAT, na podstawie kopii przedstawionych faktur.  

5.5. Obowiązek dokonywania oględzin oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej nie 
dotyczy: 

5.5.1. pojazdów fabrycznie nowych, ubezpieczonych przed ich odbiorem od dealera,  
5.5.2. pojazdów ubezpieczonych w ramach dotychczasowych umów autocasco 

(wyszczególnionych w załączniku 1B-a), bez konieczności przedstawiania kopii 
poprzedniej polisy.  

6. Informacje dodatkowe: 
6.1    Zamawiający informuje, że pojazdy wykazane w załączniku nie będą użyczane / wynajmowane   

 na rzecz osób trzecich, innych niż pracownicy IFJ PAN. 
6.2. Dopuszcza się wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód powstałych na 

terytorium Państw byłego ZSRR (z wyjątkiem Litwy , Łotwy i Estonii) wskutek zdarzeń innych 
niż zderzenie się pojazdów oraz zderzenie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub 
przedmiotami z zewnątrz pojazdu. 

  
7. Szkodowość na dzień 30.09.2021: według załączonego zaświadczenia (załącznik nr 1B-b).    
 
 
 
 
 


