
Załącznik nr 1
ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie rozeznania cenowego o wartości szacunkowej
poniżej 130.000 złotych prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.).

Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym oraz aktualne OWU.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE ŚRODKÓW TRANSPORTU

1. Płatność składki:
Składki  opłacane będą jednorazowo  za każdy pojazd oddzielnie na podstawie polis wystawionych
przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania na rachunek bankowy wskazany przez
ubezpieczyciela.
W przypadku innym niż pełne 12 miesięcy okresów ubezpieczenia składka będzie naliczana pro rata
temporis w rozliczeniu na dni udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
Za datę płatności składki uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego, pod warunkiem, że
znajdowała się na nim odpowiednia ilość środków finansowych.
Nieopłacenie składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje rozwiązania
umowy,  ani  zawieszenia  udzielanej  ochrony  ubezpieczeniowej.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca
zobowiązany będzie zawiadomić o tym pisemnie Zamawiającego wyznaczając dodatkowy, co najmniej
7 dniowy termin do zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty w dodatkowym wyznaczonym
terminie, Wykonawca zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki.
W ubezpieczeniach AC i NNW odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się najpóźniej od dnia
następnego po zawarciu umowy.

2.  Szczegółowe  wykazy  ubezpieczanego  mienia: stanowi  załącznik  do  zapytania  cenowego.
Wykazy poszczególnych ubezpieczeń OC, AC i NNW zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy
przed zawarciem umowy.
Wykaz floty WORD Słupsk stanowi załącznik.
Uwaga:  w  roku  2022  planowana  jest  wymiana  taboru  samochodów  osobowych  na  inne,  nowe,
wyprodukowane w 2022 r. Zamawiający wymaga, by składki opłacone były proporcjonalnie zwrócone
zamawiającemu po odsprzedaży aut.

3. Okres ubezpieczenia:
Termin  realizacji  zamówienia  obejmuje  12  kolejnych  miesięcy  kalendarzowych  od  dnia  zawarcia
umowy generalnej.
Środki transportu, które będą podlegały ubezpieczeniom od dnia podpisana niniejszej umowy, a nie
były wcześniej ubezpieczone w dotychczasowej umowie generalnej, będą podlegały ubezpieczeniu u
nowego Ubezpieczyciela.
Poszczególne środki transportu ubezpieczane będą według wykazu na okres 12 miesięcy.
Przyjęte stawki ubezpieczeniowe stosowane będą – w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej do
doubezpieczenia nowo zakupionych środków majątkowych.

4. Zabezpieczenia:

Wszystkie środki transportu są w należytym stanie technicznym oraz tak przechowywane i zamknięte,
że ich otwarcie nie jest możliwe bez użycia siły. Teren jest ogrodzony, oświetlony, wjazd kontrolowany
– brama,  poza  godzinami  pracy  WORD całodobowy nadzór  patrolu  interwencyjnego  prowadzony
przez pracowników specjalistycznej agencji ochrony. Teren i budynek wyposażony jest w monitoring
całodobowy prowadzony za pomocą kamer. Samochody są garażowane. W pojazdach założony jest
monitoring.

5. Szczególne postanowienia:

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  każdorazowego  powiadomienia  Zamawiającego  o  upływającym
terminie zawartej polisy ubezpieczeniowej na 14 dni przed jej terminem wygaśnięcia (wskazanym w
polisie).

Opisany  poniżej  zakres  ochrony  jest  wymaganym  zakresem  minimalnym.  Jeżeli  w  oferowanych
ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres



ubezpieczenia jest szerszy od minimalnego wymaganego, to automatycznie zostają one włączone do
ochrony ubezpieczeniowej.

6. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy należące do Zamawiającego. Szczegółowy wykaz pojazdów
wraz  z  ich  aktualnymi  wartościami  rynkowymi.  Wartości  rynkowe  pojazdów  będą  każdorazowo
aktualizowane przed zawarciem poszczególnych polis. 
Miejscem garażowania wszystkich pojazdów jest ogrodzony i strzeżony elektronicznie teren WORD
Słupsk. 
WORD Słupsk  nie  posiada  własnych  warsztatów naprawczych,  tak  więc  wszystkie  powypadkowe
naprawy  pojazdów  dokonywane  będą  w  innych  warsztatach,  bez  uwzględnienia  ubytku  wartości
części.
Koszty napraw ustalone będą w oparciu o:
- naprawcze normy czasowe określone przez producenta pojazdu,
-  średnią  stawkę za 1 roboczogodzinę ustaloną przez Wykonawcę na podstawie znanych stawek
stosowanych przez warsztaty naprawcze z terenu działania Zamawiającego.
Koszt części zamiennych oraz czas pracy ustalony będzie w wysokości cen podanych w aktualnych
polskich wydaniach systemu Audatex lub Eurotax. Części winny być oryginalne, nowe.

7. Zakres ubezpieczenia:
Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować: kandydatów na kierowców oraz egzaminatorów i inne
osoby  upoważnione  do  przebywania  podczas  trwania  egzaminu  na  prawo  jazdy,  jak  również
kierujących pojazdami WORD nie wymienionych wcześniej np. pracownicy.
a)  OC  -  Obowiązkowe  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  posiadaczy  pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zgodnie z obowiązującymi
przepisami  prawa;  aktualnie:  ustawa  z  dnia  22  maja  2003  r.  o  ubezpieczeniach  obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (OC)
z późn. Zmianami.
b) AC - Opcjonalnie.
Z wykazu nr 3 pojazdy z pozycji nr 10-12 i 14-16 będą objęte ubezpieczeniem AC.
Z wykazu nr 3 pojazdy z pozycji nr 1-9 i 13 oraz 17-21 nie będą objęte ubezpieczeniem AC.
Ubezpieczenie autocasco na terenie RP, obejmujące szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu
lub  utracie  pojazdu  oraz  jego  wyposażenia  i  elementów  w  zakresie  pełnym  (obejmującym
uszkodzenie, zniszczenie lub utratę pojazdu i jego wyposażenia powstałe w szczególności wskutek
zdarzeń takich jak: nagłe działanie siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z innymi
pojazdami,  osobami,  zwierzętami  lub  przedmiotami  pochodzącymi  z  zewnątrz  pojazdu,  działanie
czynnika  termicznego  i  chemicznego,  działanie  osób  trzecich,  pożar,  wybuch,  uderzenie  pioruna,
huragan, grad, powódź i inne siły przyrody), bez ryzyka kradzieży, tylko na terytorium Polski.
Dodatkowe wymogi:
* franszyza integralna w wysokości 500 zł,
* franszyza redukcyjna w wysokości nie więcej niż 200 zł i udział własny w wysokości nie więcej niż
200 zł,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów na terenie kraju - Suma
ubezpieczeniowa – 10 000 zł
Pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia,
wyrejestrowania,  a rozliczenie składki  nastąpi  w stosunku do faktycznego okresu trwania  ochrony
ubezpieczeniowej.
Nieredukcyjna suma ubezpieczeniowa.
„Zamawiający  żąda,  aby  wszelkie  informacje  na  temat  szkodowości  (ilość,  wysokość  i  rodzaj
ubezpieczenia z którego pokryto szkodę) przekazywać Ubezpieczającemu”. 

8. Zakres terytorialny:
Pojazdy używane są tylko na terenie kraju, głównie w mieście Słupsk.

9. Zabezpieczenie kradzieżowe:
Każdy samochód ma zamontowane przynajmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe. Wobec
dotychczas  posiadanych  i  ubezpieczanych  pojazdów  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  będzie
wymagać innych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych niż zamontowane dotychczasowo, które uznaje
się za wystarczające.
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość dokonania oględzin mienia w siedzibie Zamawiającego
po wcześniejszym uzgodnieniu ich terminu.



10. Sumy ubezpieczenia:
Ubezpieczenie OC – minimalna suma gwarancyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ubezpieczenie  AC  –  suma  ubezpieczenia  to  aktualna  wartość  rynkowa  pojazdu  wraz  z
wyposażeniem,  uwzględniająca  podatek  VAT,  uzgodniona  przez  strony  na  podstawie  notowań
rynkowych  cen  pojazdu  danej  marki,  typu,  roku  produkcji  i  wyposażenia.  Dla  ustalenia  wartości
pojazdu za podstawę przyjmuje się aktualny katalog cen (Audatex lub Eurotax).
Wartości  pojazdów,  które  będą  zgłaszane  do  ubezpieczenia  zgodnie  z  terminami  upływu
obowiązujących  polis,  mogą  się  różnić  od  wartości  podanych  w  SIWZ  po  dokonaniu  przez
Zamawiającego ich aktualizacji na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia.
Ubezpieczenie NNW – min. 10 000 zł na osobę (zarówno dla świadczenia na wypadek wystąpienia
trwałego uszczerbku, jak i śmierci).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość aktualizacji wartości rynkowej pojazdów przed rozpoczęciem
okresu ubezpieczenia.

11. Okres ubezpieczenia
Okresy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów – roczne zawarte na 12 miesięcy według wykazu
zawierane na podstawie odrębnych polis.

12. Wypłata odszkodowania:
W przypadku szkody częściowej  w zakresie AC możliwa będzie bezgotówkowa forma rozliczeń z
warsztatem dokonującym naprawy, na podstawie faktur. 
W przypadku szkody całkowitej w zakresie AC Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie
w wysokości różnicy pomiędzy wartością pojazdu sprzed szkody a uzyskaną przez Zamawiającego
ceną sprzedaży pozostałości.
Wszystkie odszkodowania należne Zamawiającemu wypłacane będą łącznie z należnym podatkiem
VAT.
Przyjmuje  się,  że  szkody  będą  rozliczane  według  faktycznie  poniesionych  kosztów  napraw,
udokumentowanych fakturami.
Wszelkie  obliczenia  odszkodowania  winny  być  sporządzone  w  oparciu  o  programy komputerowe
„Eurotax” lub „Audatex” uwzględniające normy czasu napraw ustalone przez producentów danej marki
oraz ceny części  zamiennych sugerowane przez generalnych importerów tych części  i  stosowane
przez  Autoryzowane  Stacje  Obsługi  danej  marki  na  terenie  całego  kraju.  Cena  roboczogodziny
ustalana jest w oparciu o średnie ceny występujące w zakładach blacharsko-lakierniczych na danym
terenie.
W przypadku rozliczania  szkód według faktycznie  poniesionych  kosztów naprawy Ubezpieczający
przed  dokonaniem  naprawy  każdorazowo  przedstawi  Ubezpieczycielowi  kosztorys  wstępny,
wystawiony przez warsztat, który będzie dokonywał naprawy.
Kosztorys,  o  którym  mowa  powyżej  będzie  zweryfikowany  przez  Ubezpieczyciela  w  terminie
najpóźniej 3 dni od daty dostarczenia przez Ubezpieczającego.
W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin pojazdu niezwłocznie,
w terminie określonym w OWU, nie dłużej jednak, niż w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia szkody. W
razie niedokonania oględzin w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu.

13. Informacja o wypłaconych odszkodowaniach od 2015 r. do dnia 31.03.2021 r. w tabeli poniżej.
Zamawiający informuje, że dysponuje zaświadczeniem o szkodowości z aktualnego TU. Na prośbę
mailową zostanie ono przesłane potencjalnie zainteresowanemu Wykonawcy, celem przygotowania
oferty.
WORD Słupsk aktualnie nie posiada pojazdów punto. 
Wykaz floty WORD Słupsk zawarty jest w załączniku nr 3.

Załączniki:
Projekt umowy
Wykaz floty
Formularz ofertowy



Rok 2015
OC/AC data

1 AC 23.09.2015 GS 59901 punto
2 OC 23.09.2015 GS 59901 punto

RAZEM 

Rok 2016
OC/AC data

1 AC 31.12.2015 GS 43481 MAN stary
2 AC 30.05.2016 GS 43481 MAN stary
3 AC 25.07.2016 949,70 zł GS383E Kawasaki
4 AC 28.09.2016 GS85689 Hyundai i20 – nr 6
5 AC 3.11.2016 GS383E Kawasaki
6 AC 16.11.2016 GS85620 Hyundai i20 – nr 2
7 AC 22.11.2016 GS85621 Hyundai i20 – nr 3
8 AC 14.12.2016 GS85622 Hyundai i20 – nr 4

RAZEM 

Rok 2017
OC/AC data

1 OC 6.02.2017 GS63756 MAN nowy
2 AC 8.05.2017 GS43481 MAN stary

RAZEM 

Rok 2018
OC/AC data

1 AC 1.01.2018 GS85622 Hyundai i20 – nr 4
2 AC 23.01.2018 GS43481 MAN stary
3 AC 30.04.2018 GS 382E Kawasaki motocykl
4 AC 29.05.2018 GS63756 MAN nowy
5 OC 22.08.2018 GS96661 Hyundai i20
6 AC 22.08.2018 GS96661 Hyundai i20
7 AC 28.09.2018 208,87 zł GS85690 Hyundai i20 – nr 7
8 AC 18.10.2018 GS981C Zetror ciągnik
9 AC 19.12.2018 GS0731C Hyundai i20 – nr 9

RAZEM 

Rok 2019
OC/AC data

1 AC 19.03.2019 678,14 zł GS0731C Hyundai i20 – nr 9
2 AC 21.03.2019 GS85688 Hyundai i20 – nr 5
3 AC 17.09.2019 GS 383E Kawasaki motocykl
4 AC 10.10.2019 GS85498 Hyundai i20
5 AC 29.10.2019 GS 383E Kawasaki motocykl
6 AC 27.11.2019 GS84931 Fiat Ducato

RAZEM 

Rok 2020
OC/AC data

1 AC 16.10.2020 GS382E Kawasaki motocykl
RAZEM 

Rok 2021
OC/AC data

1 AC 20.01.2021 GS43481 MAN stary
RAZEM 

kwota 
wypłaconego 

odszkodowania

nr 
rejestracyjny 

pojazdu
2 014,91 zł
1 750,97 zł
3 765,88 zł

kwota 
wypłaconego 

odszkodowania

nr 
rejestracyjny 

pojazdu
2 841,30 zł
2 756,19 zł

4 706,16 zł
9 763,36 zł
2 687,86 zł
2 639,94 zł
2 509,51 zł

28 854,02 zł

kwota 
wypłaconego 

odszkodowania

nr 
rejestracyjny 

pojazdu
4 485,85 zł
2 355,45 zł
6 841,30 zł

kwota 
wypłaconego 

odszkodowania

nr 
rejestracyjny 

pojazdu
1 955,20 zł
2 423,10 zł
6 937,83 zł
1 894,20 zł
5 903,95 zł

24 330,50 zł

1 995,99 zł
4 533,75 zł

50 183,39 zł

kwota 
wypłaconego 

odszkodowania

nr 
rejestracyjny 

pojazdu

4 782,94 zł
6 459,95 zł
2 508,03 zł
5 275,70 zł
9 870,30 zł

29 575,06 zł

kwota 
wypłaconego 

odszkodowania

nr 
rejestracyjny 

pojazdu
1 526,71 zł
1 526,71 zł

kwota 
wypłaconego 

odszkodowania

nr 
rejestracyjny 

pojazdu
2 728,14 zł
2 728,14 zł


