SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn:
„OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ
MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI”
Postępowanie nr ZO 1/PKS/2018
I. ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 30,
tel.: 15/842 58 11
fax: 15/844 27 73

www.pksstwola.com.pl
e-mail: Sekretariat@pksstwola.com.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe – zamówienie sektorowe, do którego nie stosuje się Ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) zgodnie z art. 132,
ust. 1, pkt. 6 w związku z art. 133, ust. 1 tej Ustawy.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie obejmuje:
A. Ubezpieczenie mienia Spółki:
a) od ognia i innych zdarzeń losowych,
b) od kradzieży z włamaniem i rabunku,
c) szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.
B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności.
2. Ochronie ubezpieczeniowej podlega mienie i sprzęt elektroniczny zlokalizowane na terenie
prowadzonej przez Spółkę działalności, tj.:
 Zajezdnia w Stalowej Woli;
 Dworzec Autobusowy w Stalowej Woli;
 Teren Placówki w Janowie Lubelskim.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie ofert kompleksowych
obejmujących cały przedmiot zamówienia określony w punktach od A do C. Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
4. Wymagany okres ochrony ubezpieczeniowej:
Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego:
od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
5. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy posiadają zezwolenia na wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa
w dziale II załącznika do Ustawy z dnia 22.05.2003r. o działalności ubezpieczeniowej (j.t.
Dz.U. z 2015r., poz. 1206 z późn. zm.).

6. Oferent musi posiadać ogólne warunki ubezpieczenia, zwane OWU, ubezpieczeń określonych
w przedmiocie zamówienia oraz dołączyć OWU do składanej oferty.
A. Ubezpieczenie mienia Spółki:
a) od ognia i innych zdarzeń losowych
1. Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka:
 Podstawowy - pożar, bezpośrednie i pośrednie przyczyny wskutek uderzenia pioruna,
wybuch, upadek statku powietrznego;
 Pozostałe zdarzenia - huragan, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy,
lawina, osuwanie się ziemi, powódź, sadza, śnieg, zapadanie się ziemi, uderzenia
drzew, konarów oraz innych przedmiotów, uderzenie pojazdu lądowego;
 Szkody wodno-kanalizacyjne - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody
lub innych cieczy jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów
lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego
ogrzewania znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem
(również wskutek pęknięcia i zamarznięcia), cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń
kanalizacyjnych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i zaworów; szkody
powstałe wskutek awarii urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego
ogrzewania;
 Przepięcia - szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również
powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na wskutek przepięcia lub wzbudzenia
się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników;
 Trzęsienia ziemi;
 Koszty poszukiwania przyczyny szkody – limit 30 000 zł;
 Klauzula
zamarzania
cieczy
(szkody
w
urządzeniach
instalacji
wodnych,
kanalizacyjnych, technologicznych , klimatyzacyjnych lub grzewczych oraz zbiornikach
kotłów , bojlerów, spłuczek itp.) - limit 10 000 zł;
 Graffiti – limit 10 000 zł;
 Klauzula Leeway 120%.
2. Sumy ubezpieczenia:
a) Budynki i budowle - 1 592 300,00 zł,
b) Środki obrotowe własne - 800 000 zł,
c) Maszyny i urządzenia – 593 550 zł,
d) Wartości pieniężne – 30 000 zł,
3. System ubezpieczenia :
- budynki i budowle , wyposażenie ,maszyny i urządzenia - system sum stałych,
- środki obrotowe – system sum zmiennych,
- wartości pieniężne – pierwsze ryzyko.
4. Rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa.
5. Franszyza integralna: 200 zł
Franszyza redukcyjna: brak
6. Termin ubezpieczenia – od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
b) od kradzieży z włamaniem i rabunku
1. Ubezpieczane ryzyka:
Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku
polegające na:
 utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru,
 zniszczeniu lub zaginięciu ubezpieczonego mienia,
 zniszczeniu, uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowane dewastacją.

2. Sumy ubezpieczenia:
a) Maszyny, urządzenia, środki obrotowe – 100 000 zł,
b) Wartości pieniężne: - kradzież z włamaniem – 30 000 zł,
- rabunek w lokalu – 30 000 zł,
- rabunek w czasie transportu – 30 000 zł.
3. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko.
4. Rodzaj wartości:
a) wyposażenie: wartość odtworzeniowa,
b) wartości pieniężne - wartość nominalna.
5. Franszyza integralna: 200 zł
Franszyza redukcyjna: brak
6. Termin ubezpieczenia – od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
7. Limit dla ryzyka wandalizmu i dewastacji: 20.000,00 zł
c) szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
1. Ubezpieczane ryzyka:
Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek rozbicia, stłuczenia lub pęknięcia szyb
i innych przedmiotów szklanych.
2. Przedmiot ubezpieczenia: stałe oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli,
neony, reklamy świetlne, szyldy, gabloty, inne przedmioty szklane stanowiące wyposażenie
budynku lub lokalu.
3. Suma ubezpieczenia: 3 000 zł.
4. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko.
5. Rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa.
6. Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: brak
7. Termin ubezpieczenia – od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
1. Przedmiot ubezpieczenia:
 sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny,
 wymienne nośniki danych,
 zbiory danych.
2. Zakres ubezpieczenia:
 zdarzenia losowe,
 zdarzenia techniczne lub technologiczne np. przepięcia, przetężenia, zwarcia, indukcja,
 działanie człowieka polegające na:
- niewłaściwej obsłudze sprzętu na skutek np.: nieostrożności, zaniedbania, błędu
operatora,
- zniszczeniu lub uszkodzeniu przez osoby trzecie,
- kradzieży z włamaniem lub rabunku, wandalizm,
- upadek.

3. Sumy ubezpieczenia:
a) dla szkód materialnych – 179 000 zł,
b) koszty odtworzenia danych - 35 000 zł,
c) nośniki danych - 5 000 zł.
4. Rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa.
5. System ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny - na sumy stałe.
System ubezpieczenia: dane i nośniki danych - na pierwsze ryzyko.
6. Franszyza integralna: 200 zł
Franszyza redukcyjna: brak
7. Termin ubezpieczenia – od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
1. Zakres ubezpieczenia:
 podstawowy – OC z tytułu posiadanego i/lub administrowanego mienia,
 OC za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań,
 OC za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych
i centralnego ogrzewania,
 OC za szkody powstałe wskutek zagubienia bądź zniszczenia bagażu pasażera.
2. Sumy ubezpieczenia:
a) zakres podstawowy – 500 000 zł
Franszyza redukcyjna: brak,
b) rozszerzenie zakresu terytorialnego o kraje Europy – limit do sumy gwarancyjnej,
c) odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy – limit 200 000 zł,
d) OC za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań – 300 000 zł,
e) Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą
osób objętych ubezpieczeniem (dotyczy m.in pojazdów mechanicznych) - limit
200 000 zł
Franszyza redukcyjna: 500 zł,
f) Włączenie szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych
czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem
(dotyczy m.in. pojazdów mechanicznych) – limit 200 000 zł
Franszyza redukcyjna: 500 zł,
g) Odpowiedzialność spowodowana wydostaniem się substancji niebezpiecznych
szkodliwych dla zdrowia i środowiska (tzw. klauzula środowiskowa, wynikłych
bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się
substancji niebezpiecznych - limit 200 000zł
Franszyza redukcyjna: – 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł,
h) OC za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych
i centralnego ogrzewania - 20 000 zł
Franszyza redukcyjna: brak,
i) OC za szkody powstałe wskutek zagubienia bądź zniszczenia bagażu pasażera
– 3 000 zł
Franszyza redukcyjna: brak.
3. Zakres terytorialny – kraje Europy w znaczeniu geograficznym.
4. Termin ubezpieczenia - od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

IV. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
1. Umowa ubezpieczenia zawarta zostanie z Ubezpieczycielem z uwzględnieniem wszystkich
postanowień niniejszej Specyfikacji Zamówienia oraz złożonej oferty.
2.

Zawarcie umowy Ubezpieczyciel
ubezpieczeniowych.

potwierdza

poprzez

wystawienie

stosownych

polis

3. Specyfikacja Zamówienia – zakresy ubezpieczenia (ryzyk) według których dokonano
naliczenia składek, stanowią integralną część wiążącej Strony umowy.
4. UWAGA: oferta OC działalności, bardzo proszę o przedstawienie składek przy
poszczególnych klauzulach dodatkowych.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Specyfikacji Zamówienia a Ogólnymi
Warunkami Ubezpieczenia pierwszeństwo będą mieć postanowienia Specyfikacji
Zamówienia.
6. Sposób płatności składki: jednorazowa dla ubezpieczeń poszczególnych ryzyk.
7. Uznanie za zapłatę składki w chwili złożenia zlecenia w banku Ubezpieczającego na właściwy
rachunek Ubezpieczyciela.
8. Przyjęcie zasady, że nieopłacenie składki w terminie nie powoduje wygaśnięcia ochrony
ubezpieczeniowej. W przypadku braku pisemnej prolongaty terminu płatności składki
ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek za okres
zwłoki.
9. Odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości do aktualnej wartości rynkowej
utraconego mienia, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. Nie ma
zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji.
10. Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu przysługujące mu odszkodowanie w terminie do
30 dni od chwili zgłoszenia szkody i przedłożenia niezbędnej dokumentacji.
11. Ubezpieczyciel zapewnia szybkie podjęcie postępowania dla ustalenia stanu faktycznego
zgłoszonego zdarzenia ubezpieczeniowego.
12. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia, Strony będą rozwiązywać polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd
właściwy dla siedziby Ubezpieczającego.
13. Rozwiązanie umowy może nastąpić za 3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia każdej ze
Stron na koniec miesiąca wyłącznie z powodu: ogłoszenia likwidacji lub upadłości, a także
za obopólną zgodą każdej ze Stron w każdym czasie.
14. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie roku obrachunkowego z przyczyn jw.
Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu zapłaconą już składkę za niewykorzystany okres.
15. W przypadku rozwiązania umowy z innych przyczyn niż wskazane w pkt. 13, Ubezpieczyciel
wypłaci odszkodowanie w wysokości rocznej składki ubezpieczeniowej należnej za rok
ubezpieczeniowy.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy przedstawić na druku wg załączonego formularza „Oferta” stanowiącego
Załącznik nr 1.

–

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą oferenci, których oferty spełnią warunki
określone w Specyfikacji Zamówienia.

Załączniki do Specyfikacji Zamówienia:
1. Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”.
2. Załącznik nr 2 – Kartoteka środków trwałych (udostępniane zainteresowanym oferentom
na ich wniosek skierowany na dane adresowe PKS w Stalowej Woli S.A.).

