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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego dla samochodów 

służbowych będących w dyspozycji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia.” 

II. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wystawić i dostarczyć na 

własny koszt do Kancelarii Zamawiającego znajdującej się w siedzibie Zamawiającego 

Polisy ubezpieczeniowe dla trzech samochodów osobowych marki:  

1. Citroen C5,  

2. Opel Zafira,  

3. Toyota Avensis. 

 

III. Parametry techniczne pojazdów i wymagania Zamawiającego: 

1. Citroen C5 

 Rok produkcji – 2002. 

 Silnik benzynowy o pojemności – 2000 cm³. 

 Przebieg samochodu – 316 882 km. 

 Szacowana wartość rynkowa samochodu – 5 300,00 zł. 

 Samochód czterodrzwiowy, sedan, wyposażony w ABS, immobiliser, felgi 

aluminiowe, komputer, szyby boczne i lusterka elektrycznie sterowane, 

czujniki parkowania tyłem, radio CD. 

 Pojazd jest garażowany w garażu podziemnym. 

 Pojazd zarejestrowany na 5 miejsc siedzących. 

 Okres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie OC, AC, NNW (suma ubezpieczenia NNW- 10 000,00 zł), 

Asistance od dnia 2015-06-17 na okres 12 miesięcy. 

W przypadku sprzedaży pojazdu Citroen C5 Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od realizacji zamówienia w zakresie ubezpieczenia samochodu marki Citroen 

C5. 

2. Opel Zafira 

 Rok produkcji – 2007. 

 Silnik benzynowy o pojemności – 1800 cm³. 



 

 

 

 Przebieg samochodu – 61 094 km. 

 Szacowana wartość rynkowa samochodu – 28 700,00 zł. 

 Samochód pięciodrzwiowy, kombi, wyposażony w ABS, immobiliser, felgi 

strukturalne, komputer, szyby boczne i lusterka elektrycznie sterowane, 

czujniki parkowania tyłem, radio CD. 

 Pojazd jest garażowany w garażu podziemnym. 

 Pojazd zarejestrowany na 7 miejsc siedzących. 

 Okres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie OC, AC, NNW (suma ubezpieczenia NNW - 10 000,00 zł), 

Asistance od dnia 2015-12-27 na okres 12 miesięcy. 

3. Toyota Avensis 

 Rok produkcji – 2012. 

 Silnik benzynowy o pojemności – 1800 cm³. 

 Przebieg samochodu – 92 233 km. 

 Szacowana wartość rynkowa samochodu – 57 900,00 zł. 

 Samochód czterodrzwiowy, sedan, wyposażony w ABS, immobiliser, felgi 

aluminiowe, komputer, szyby boczne i lusterka elektrycznie sterowane, 

czujniki parkowania tyłem, radio CD, nawigacja, kamera cofania. 

 Pojazd jest garażowany w garażu podziemnym. 

 Pojazd zarejestrowany na 5 miejsc siedzących. 

 Okres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie OC, AC, NNW (suma ubezpieczenia NNW - 10 000,00 zł), 

Asistance od dnia 2015-11-29 na okres 12 miesięcy. 

4. Szacowana suma ubezpieczenia trzech przedmiotowych pojazdów na dzień 

2015-01-01 wynosi 91 900,00 zł.  

5. Podane wartości rynkowe samochodów są kwotami szacunkowymi przyjętymi 

w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przez Wykonawcę składek 

i sum ubezpieczeniowych w wyniku ponownego ich obliczenia na podstawie 

taryfy obowiązującej w dniu wystawienia poszczególnych polis 

ubezpieczeniowych, jednak składki nie mogą być wyższe od składek 

zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie. 

7. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się roszczeń regresywnych wobec osób 

uprawnionych do korzystania z ubezpieczanych pojazdów Zamawiającego, 

a wynikających ze szkód objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach 

ubezpieczenia dobrowolnego. 



 

 

 

8. Zakres ubezpieczenia Assistance powinien obejmować okres po awarii i po 

wypadku drogowym. Powinien obejmować holowanie pojazdu do najbliższego 

warsztatu, w którym możliwe jest dokonanie naprawy jednak nie dalej niż 

70 km od miejsca zdarzenia na terenie kraju. Zapewnienie samochodu 

zastępczego. Ubezpieczenie powinno obejmować terytorium Polski. 

9. Zakres ubezpieczenia Auto Casco powinien obejmować ochronę od wszystkich 

zdarzeń losowych, których skutkiem może być kradzież lub uszkodzenie 

samochodu. Powinien zawierać wariant warsztatowy naprawy bezgotówkowej 

także w ASO. Wartość ubezpieczenia powinna mieć zniesiona konsumpcje 

sumy ubezpieczenia AC oraz udział własny, tzn. brak redukcji sumy 

ubezpieczeniowej. Brak franszyzy integralnej. Zapewnienie samochodu 

zastępczego w przypadku awarii lub wypadku z udziałem Toyoty, Opla lub 

Citroena. Ubezpieczenie powinno obejmować terytorium Polski. 

10. Składka płacona będzie jednorazowo, przelewem w ciągu 30 dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej polisy, dla każdego samochodu 

oddzielnie. 

11. Obecnie wszystkie samochody są ubezpieczone w PZU. 

12. W ciągu ostatnich 3 lat nie odnotowano szkody z Polisy OC samochodów. 

13. Toyota Avensis miała trzy szkody z ubezpieczenia AC w 2014 roku na łączną 

kwotę 7118,00 zł. 

IV. Tabela składek ubezpieczenia samochodów. 

 

Lp. Pojazd/model Suma 

ubezpieczenia 

Okres 

ubezpieczenia 

Składka 

OC w zł 

Składka 

NNW w 

zł 

Składka 

AC + 

Asistance 

w zł 

Łączna 

wartość 

ubezpieczenia 

w zł 

1. Citroen C5 5 300,00 zł 12 m-cy     

2. Opel Zafira 28 700,00 zł 12 m-cy     

3. Toyota Avensis 57 900,00 zł 12 m-cy     

Razem 91 900,00 zł      

 


