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Załącznik nr 5

PAKIET II – UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ryzyka podlegające ubezpieczeniu:
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
2. Ubezpieczenie autocasco
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczający/Ubezpieczony:
Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o.
Siedziba: 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 44
NIP: 6462347267, Regon: 273854704
PKD 2007 – 3821Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia:
24 pojazdy stanowiące własność ubezpieczającego – wykaz pojazdów stanowi Załącznik nr 5a

Okres ubezpieczenia:
02.07.2012 – 07.06.2014, przy czym poszczególne pojazdy ubezpieczone będą na roczny okres, który 
został określony w Załączniku nr 5a 

Płatność składki:
Dla poszczególnych pojazdów składka płatna jednorazowo - terminy płatności określone w Załączniku nr 
5a

Szkodowość z wnioskowanych ryzyk (stan na 06.04.2012), wg daty wypłaconego odszkodowania:

OC AC

Rok Liczba 
szkód

Wypłacone 
odszkodowania

Liczba 
szkód Wypłacone odszkodowania

2009 4 9.751,06 2 993,52
2010 2 14.491,28 4 17.607,72
2011 4 11.296,33 1 1.129,99
2012 1 824,16 1 3.557,00 (rezerwa)

Dodatkowe postanowienia:
Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia (polisa, certyfikat zawarcia ubezpieczenia 
OC) zostaną wystawione na 7 dni przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia wskazanego w Załączniku 
nr 5a.

Zamawiający zastrzega, że ubezpieczeniem określonym w Pakiecie II zostaną objęte pojazdy, o ile na 
dzień zawarcia polisy będą nadal własnością Zamawiającego.

W przypadku braku szkód i sprzedaży pojazdu Zamawiającemu przysługuje zwrot składki za okres od 
dnia następnego po dacie sprzedaży do końca trwania umowy ubezpieczenia dla ryzyk dobrowolnych 
AC/NW, a dla ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 
2003  r.  o  ubezpieczeniach  obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym Funduszu  Gwarancyjnym i  Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Do wszystkich wnioskowanych ryzyk (OC/AC/NNW) ma zastosowanie klauzula niezmienności stawek w 
treści:  strony  uzgadniają,  że  dla  pojazdów  niewykazanych  w  Załączniku  nr  5a,  a  zgłaszanych  do 
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ubezpieczenia w okresie od 02.07.2012 – 01.07.2013 będą obowiązywały stawki jak dla danego rodzaju 
pojazdów wymienionych Załączniku nr 5a. 

Nie dopuszcza się wprowadzenia dodatkowych wyłączeń poza określonymi w OWU.

Jeżeli ubezpieczyciel zgodnie z OWU oferuje bezskładkowe ubezpieczenie Assistance dla danego typu 
pojazdu wówczas ma ono być włączone do zakresu ubezpieczenia.

1. Obowiązkowe   ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.  

Zakres ubezpieczenia:
Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, 
poz. 1152 z późn. zm.)

Suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna):
Ustawowa, określona w w/w Ustawie

Pojazdy podlegające ubezpieczeniu:
Wszystkie pojazdy określone w Załączniku nr 5a (pozycje od 1 do 24) 

2. Ubezpieczenie autocasco

Minimalny zakres ubezpieczenia:
Szkody powstałe wskutek: nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, 
osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu; uszkodzenia przez 
osoby  trzecie,  w  tym  w  wyniku  dewastacji;  pożaru,  wybuchu,  uderzenie  pioruna  oraz  następstw 
uderzenia  pioruna,  upadku  statku  powietrznego,  huraganu,  zatopienia,  deszczu  nawalnego,  gradu, 
powodzi,  lawiny,  osuwania  się  i  zapadania  ziemi,  nagłego  działania  czynnika  termicznego  lub 
chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, samoistnego otwarcia pokrywy przedniej 
silnika  lub  bagażnika,  użycia  pojazdu  w  zawiązku  z  koniecznością  ratowania  życia  lub  zdrowia 
ludzkiego, kradzieży, kradzieży wyposażenia podstawowego pojazdu, rabunku/rozboju, mechanicznego 
uszkodzenia zamków w wyniku próby kradzieży lub włamania.

Dodatkowe postanowienia:
- brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie,
- brak amortyzacji części w przypadku dokonania naprawy pojazdu i przedłożenia faktur/rachunków za 
naprawę,
- koszty naprawy pojazdu ustalane są na podstawie cen części zamiennych produkowanych zgodnie ze 
specyfikacjami  i  standardami  produkcyjnymi  ustalonymi  przez  producenta  pojazdu  danej  marki, 
rekomendowanych przez producenta pojazdu i dystrybuowanych w autoryzowanych przez producenta 
pojazdu punktach sprzedaży 

Zakres terytorialny ubezpieczenia:
Europa dla pojazdu z pozycji 24, RP dla pozostałych pojazdów

Przedmiot ubezpieczenia:
Pojazdy określone w Załączniku nr 5a (17 pojazdów)

Suma ubezpieczenia:
Według wartości rynkowej (brutto lub netto – z lub bez podatku VAT), określona w Załączniku nr 5a

Franszyzy, udziały własne:
Integralna: 400,00 zł
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Redukcyjna, udziały własne: brak, zniesione

3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  powstałych  w  okresie  ubezpieczenia  w  związku  z  ruchem 
pojazdów,  w  tym:  podczas  wsiadania  do  pojazdu  lub  wysiadania  z  pojazdu,  podczas  zatrzymania, 
postoju lub garażowania pojazdu, bezpośrednio przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu
Minimalne świadczenia:
- z tytułu śmierci ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia
- z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – do 100% sumy ubezpieczenia

Zakres terytorialny ubezpieczenia:
Europa dla pojazdu z pozycji 24, RP dla pozostałych pojazdów

Suma ubezpieczenia:
10.000,00 zł dla każdego ubezpieczonego (na jedno miejsce w pojeździe)

Pojazdy podlegające ubezpieczeniu:
Pojazdy określone w Załączniku nr 5a (22 pojazdy)

Franszyzy, udziały własne:
Wykupione
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