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Załącznik nr 12 do SIWZ 
 

Zadanie III. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla 
poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 
 

I. Dane podstawowe Zamawiającego. 
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Toruniu 
2. Siedziba: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159. 
3. PKD: 38.11Z 
4. REGON: 870525973. 
5. NIP: 879-016-92-80. 
6. Obrót w 2010r.: 43.070.129 zł. 
7. Obrót planowany w 2011r.: 41.800.000 zł. 
8. Zatrudnienie: 320 osób. 

 

 

II. Ubezpieczenia komunikacyjne. 
 

1. Ubezpieczenie Auto-Casco. 
a) Przedmiot, suma ubezpieczenia  określone są w wykazie pojazdów – załącznik nr 2A do 

SIWZ.  
b) Wymagany pełny zakres ubezpieczenia to: umowa powinna 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, powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, 
opadu atmosferycznego, huraganu, oraz działania innych sił przyrody osuwania lub 
zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego i/lub chemicznego łącznie z 
pochodzącym z wnętrza pojazdu, uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w 
celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których 
przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej. Wyłączone jest ryzyko 
rabunku lub kradzieży całego pojazdu. 

c) Zakres terytorialny: pojazdy z zakresem podstawowym na terenie Polski. 
d) Okres ubezpieczenia: 01.04.2012 – 31.03.2013. 
 
 
2. Warunki szczególne wymagane. 
a) Sumy ubezpieczenia, wypłaty odszkodowań w wartości netto bez VAT. 
b) Zniesienie udziału własnego. 
c) Nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych zakwalifikowanych do 

wymiany przy szkodach częściowych. 
d) Franszyza integralna w wysokości 300 zł. 
e) Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub 

wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu.  
f) Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku rażącego naruszenia 

przepisów ruchu drogowego. 
g) Akceptacja sumy ubezpieczenia wyliczonej według zasady: wartość początkowa minus 

8% amortyzacji za każdy rok użytkowania. 
h) Suma ubezpieczenia dla pojazdów z okresem ochrony po 01 kwietnia 2012 r., będzie 

określana według wartości rynkowej na podstawie katalogów INFO-EXPERT, Eurotax lub 
wyceny własnej (amortyzacja); dla pojazdów fabrycznie nowych – wartość fakturowa. 

i) Suma ubezpieczenia pojazdu zawiera także wartość wyposażenia dodatkowego i 
specjalistycznego w tym urządzenia GPS; wyposażeniem podstawowym są wszelkie 



 2 

urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach, służący do utrzymania i używania 
pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy oraz 
zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą. 

j) Gwarancja utrzymania stawki cenowej do 31.03.2013r. 
k) W przypadku zbycia pojazdu i zwrotu składki, rozliczenia będą prowadzone w systemie 

„pro rata”. 
l) W przypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin pojazdu 

w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. W razie nie dokonania oględzin 
w ww. terminie Ubezpieczony ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu. 

m) Przyjęcie klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji. 
n) Przyjęcie klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego. 
o) Przyjęcie klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia. 
p) Przyjęcie klauzuli czasu ochrony. 
q) Przyjęcie klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych. 
r) Przyjęcie klauzuli uznania okoliczności. 
s) Przyjęcie klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń. 
t) Płatność składki w dwóch równych ratach półrocznych. 
 

 

 


