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Ubezpieczenia komunikacyjne Targów Kielce S.A. 

Znak sprawy BZ-7II/2014 

 

 

 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Na usługę ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna   
 

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: 

 
 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, 

 Ubezpieczenie Następstw  nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera. 

 Ubezpieczenie AUTO CASCO 

 Ubezpieczenie  Assistance 

 
Dane o ubezpieczającym:   

Targi Kielce S.A. 
Ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce 
NIP 657-030-98-03 
Regon  290036480 

 
Nazwa właściwego rejestru  
Krajowy Rejestr Sądowy 

                               Sąd Rejonowy w Kielcach 
X Wydział Gospodarczy 
KI.X NS-REJ.KRS/9342/09/55 

 
Miejsce prowadzenia działalności: 

25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce, ul. Zakładowa 3 
 

 
 

Warunek bezwzględny 

Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie zawarcia 
umowy ubezpieczenia mają pierwszeństwo przed zapisami OWU. W zakresie nie uregulowanym 
postanowieniami Opisu Przedmiotu Ubezpieczenia zastosowanie mogą mieć Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia danego wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z Opisem Przedmiotu Ubezpieczenia. 
Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści 
zawartych w Opisu Przedmiotu Ubezpieczenia. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń, 
wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały zapisane w OWU lub określone w 
Opisu Przedmiotu Ubezpieczenia. 
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PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA - bezwzględnie wymagany minimalny zakres ochrony 
ubezpieczeniowej – ZAKRES OBLIGARORYJNY. 

 
 
 
1.1.  UBEZPIECZENIE  OC  POSIADACZY POJAZDÓW  MECHANICZNYCH 
 

Ubezpieczenie zawarte będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 z 16.07.2003 r. poz. 1152 ze zm.). 
 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkie pojazdy, będące w posiadaniu 
Ubezpieczającego, wymienione w załączniku nr 3 do Zapytania bez dodatkowego zgłoszenia 
(obowiązek wystawienia w terminie polisy ubezpieczenia OC ciąży na ubezpieczycielu) oraz pojazdy 

nowo zakupione, pod warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji.  

 
Dla nowych pojazdów zakupionych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku, jeżeli 
warunki ubezpieczenia oferowane przez dealera będą korzystniejsze niż określone w niniejszym 
postępowaniu, ubezpieczający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego 
korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego 
postępowania. 

 
Suma gwarancyjna:  
Minimalna suma gwarancyjna zostanie ustalona w oparciu o aktualnie obowiązującą sumę 
gwarancyjną określoną na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych. 
 

Okresy ubezpieczenia:  Zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 3.  

 
Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel wystawi dokument potwierdzający zawarcie 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta). Z tego 
tytułu Ubezpieczyciel może doliczyć dodatkową składkę do składki za ubezpieczenie OC. 
 

Składka zostanie określona kwotowo (za 12 miesięcy Tabela nr 1 – załącznik nr 1) oraz dla każdego 
pojazdu oddzielnie (Tabela nr 2 w załączniku nr 1). 
 
W przypadku zakupu lub przejęcia przez Ubezpieczającego nowych środków transportu, podlegają one 
ubezpieczeniu wg stawek Ubezpieczyciela jakie złoży w ofercie na wykonanie niniejszego zamówienia. 
 
Okres ubezpieczenia wg załącznika nr 3 

 
Szkodowość: 
 
Ubezpieczenie OC komunikacyjne  

Okres  Liczba szkód Wypłacone 
odszkodowania 

Rezerwy  

2012 0 0 0.00 

2013 1 1.156,18 0,00 

Do 13.10.2014 0 0 0,00 
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1.2.  UBEZPIECZENIE AUTO CASCO POJAZDÓW 

 
Ubezpieczenie wg następujących założeń: 
 Zakres ubezpieczenia: PEŁNY obejmuje min. ryzyka elementarne + kradzież pojazdu lub jego 

wyposażenia z każdego miejsca. Poniższy zakres ubezpieczenia jest zakresem minimalnym, OWU 
mogą przewidywać korzystniejszy dla TK S.A. zakres ochrony ubezpieczeniowej, 

 Uszkodzenie pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek: 

a) wypadku lub kolizji powstałej wskutek zderzenia z pojazdami, osobami, zwierzętami lub 
przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, najechania na przedmioty znajdujące się 
w pasie drogowym lub powstałe z innych przyczyn np. złego stanu technicznego drogi,  

b) działania osób trzecich, w tym włamania i dewastacji – dotyczy również samego ogumienia 
pojazdu, 

c) wypadku lub kolizji powstałej wskutek śliskości nawierzchni powstałej wskutek oblodzenia 

jezdni, zalegania śniegu lub rozlania na jezdni innych płynów i smarów, 
d) uszkodzenie silnika pojazdu wskutek zassania wody lub wjechania w rozlewisko.  

 Uszkodzenie lub utrata pojazdu wskutek min. następujących zdarzeń losowych: 

a) powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, 
huraganu, trąby powietrznej, osuwania i zapadania się ziemi lub innych zdarzeń o charakterze 
przyrodniczym, 
b) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, 

c) uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był udzieleniem 
pomocy medycznej, 
d) kradzież pojazdu z każdego miejsca, jego części lub wyposażenia, 
e) uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, 
kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, 
f) rabunku pojazdu bądź jego części, 
g) Kradzieży zuchwałej polegającej na zaborze przez sprawcę pojazdu wraz z jego 

dokumentami oraz kluczykami wskutek użyciu podstępu (celowe spowodowanie wypadku 
drogowego, wrzucenie pod pojazd przedmiotów, które doprowadzą do zatrzymania się pojazdu, 
użycie materiałów pirotechnicznych oraz inne  nie wymienione sytuację w których może dojść  

do zaboru pojazdu wraz z jego dokumentami oraz kluczykami ), 
 Składki płatne jednorazowo w ciągu 14 od początku odpowiedzialności wskazanej w 

wystawionym dokumencie ubezpieczenia. 

 Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu 
ubezpieczenia. 

 Sposób ustalenia sumy ubezpieczenia: 
a) Pojazdy fabrycznie nowe: wartość brutto z faktury VAT – pojazdy osobowe, bez VAT w 

całości pojazdy ciężarowe. Przyjęta w ten sposób suma ubezpieczenia obowiązuje 
przez okres 12 miesięcy od początku ubezpieczenia,  

b) Pojazdy używane: suma ubezpieczenia będzie ustalana na podstawie katalogu INFO 

ERSPERT z dnia wystawienia polisy ubezpieczenia dla danego pojazdu jako wartość 
rynkowa pojazdu . 

c) Pojazdy używane starsze niż 10-letnie oraz niefigurujące w ww. katalogu – suma 
ubezpieczenia będzie uzgodniona pomiędzy ubezpieczającym a zakładem ubezpieczeń. 

 Ustalenie rozmiaru szkód częściowych w pojazdach następuje w wariancie serwisowym (wg 

stawek serwisu danej marki pojazdu oraz technologii naprawy dla danej marki) lub wg 
kosztorysu – do wyboru przez TK S.A. 

 Suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT, odszkodowanie płatne z podatkiem VAT, również w 
sytuacji, gdy szkoda została zlikwidowana na podstawie kosztorysu (dla wszystkiego typu 
szkód - szkoda częściowa lub całkowita). 

 Wypłata odszkodowania bez uwzględnienia amortyzacji części przy szkodach częściowych, 
niezależnie od wieku pojazdu (roku produkcji) – dotyczy wszystkich części zużytych do 
naprawy, również wymiany nadwozia. 

 Zakres terytorialny - RP + EUROPA   
W przypadku, gdy w OWU AUTOCASCO Ubezpieczyciela wyłączona jest standardowo kradzież 
pojazdu bądź jego części na terenie Państw WNP lub innych na terenie Europy, Ubezpieczyciel 
zobowiązany jest podać w załączniku nr 1 koszt włączenia takiego ryzyka oraz określić 
możliwość zawarcia krótkoterminowego rozszerzenia zakresu dla tego ryzyka z rozliczeniem 
pro rata. Minimalna składka za włączenie ww. ryzyka zostaje określona na poziomie 150 zł. TK 

zastrzega sobie prawo do dowolności w  wykorzystaniu tego rozszerzenia. 

 Franszyza integralna we wszystkiego rodzaju szkodach nie większa niż 500 zł.  TK S.A. nie 
dopuszcza innego udziału własnego w szkodach częściowych czy całkowitych bądź to przez 
określenie udziału własnego w formie procentowej czy w formie franszyzy redukcyjnej.  

 Ubezpieczenie bez konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.  
 Okres ubezpieczenia:  12 miesięcy 
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 Pojazdy objęte ubezpieczeniem oraz okres ubezpieczenia wg Załącznika nr 3 do zapytania; 

 TK S.A. przed zawarciem umowy ubezpieczenia ma prawo skorygować podane w załączniku nr 
3 do zapytania Sumy Ubezpieczenia poszczególnych pojazdów do aktualnej wartości rynkowej. 
Sumę ubezpieczenia wg wartości rynkowej ustala Ubezpieczyciel na podstawie danych 
zawartych w załączniku nr 3 oraz dodatkowych danych przekazanych przez pełnomocnika 
obejmujących: przebieg w kilometrach, datę następnego badania technicznego. 

 Bezgotówkowa likwidacja szkód w wariancie serwisowym (po uprzednim uzgodnieniu z 

warsztatem naprawczym kosztów i sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu). 
 Dla pojazdów kontynuujących ubezpieczenia AC istniejące w nich zabezpieczenia 

przeciwkradzieżowe uznane są za wystarczające. 
 W wypadku pojazdów nowych oraz kontynuujących ubezpieczenia AC ubezpieczyciel rezygnuje 

z wymogu wykonania zdjęć. 
 Odszkodowanie płatne przy przekroczeniu terminu ważności badania technicznego, jeżeli nie 

miało to wpływu na powstanie szkody; 
 Składka za ubezpieczenie dla każdego pojazdu objętego ubezpieczeniem w trakcie trwania 

umowy zostaje ustalona w następujący sposób: SU ustalona wg wartości zakupu lub wartości 

rynkowej razy stawka w % od SU podana przez Ubezpieczyciela w ofercie. 
 

Ubezpieczyciel w załączniku 1 wpisuje łączną kwotę za 12 miesięczny okres ubezpieczenia (Tabela nr 1 
w załączniku nr 1) oraz dla każdego pojazdu oddzielnie (Tabela nr 2 w załączniku nr 1) w odniesieniu 

do pojazdów, dla których przypisane zostało to ryzyko w Załączniku nr 3. 
W przypadku zakupu lub przejęcia przez TK SA nowych środków transportu, podlegają one 
ubezpieczeniu na warunkach oraz wg stawek Ubezpieczyciela jakie złoży w ofercie. 
 
Zastrzeżenie do OWU AC Ubezpieczyciela: 
 Ubezpieczyciel niezależnie od zapisów OWU AC zobowiązany jest zaakceptować powyższy 

zakres ochrony, 

 Ubezpieczyciel niezależnie do zapisów OWU AC zobowiązany jest zaakceptować jako zgodne z 
OWU AC istniejące zabezpieczenia antykradzieżowe w pojazdach TK S.A. wymienionych w 
załączniku nr 3 do zapytania bez obowiązku przedstawienia dodatkowego zaświadczenia o 

sprawności alarmu i immobilisera, gdy montowane były fabrycznie lub przez dealera , 
 TK S.A. w przypadku przekroczenia przepisów o ruchu drogowym przez kierującego pojazdem, 

który jest jego pracownikiem, dopuszcza ograniczenie w wypłacie odszkodowania jedynie w 

przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o 30 i więcej kilometrów - nie więcej jednak niż 
o 25% wartości szkody. 

 Regres ubezpieczeniowy nie ma zastosowania, gdy sprawcą szkody jest pracownik TK S.A. z 
wyjątkiem przypadku, gdy szkoda powstała wskutek winy umyślnej. 

 
Okres ubezpieczenia wg załącznika nr 3 
 

Szkodowość: 
Ubezpieczenie AC 

Okres  Liczba szkód Wypłacone 
odszkodowania 

Rezerwy  

2012 2 4 452,16 0 

2013 5 19.990,13 0 

do 13.10.2014 2 7.318,54 0 

 

Fakultatywny zakres ochrony 

 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wpisać w załączniku 3 (kwota/TAK/inne): 
Za włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższych rozszerzeń Oferent otrzyma 10 punktów wg 
następującego podziału:  

 Gwarantowana przez okres 12 miesięcy suma ubezpieczenia AC dla pojazdów używanych 
(starszych niż 1 rok ) – 2pkt. 

 Brak redukcji wypłaty odszkodowania w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości - – 
2pkt. 

 Zniesienie franszyzy integralnej– 1pkt. 
 Bezskładkowe objęcie ochroną kradzieży pojazdu bądź jego części na terenie Rosji i Ukrainie– 

1pkt.; 
 Objęcie ochroną szkód powstałych z przyczyn eksploatacyjnych–1pkt. 

 Zawarcie umowy Generalnej na 2 lata – 3 pkt. 
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1.3.  UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW - obligatoryjny zakres ochrony 
 
 Suma ubezpieczenia 10.000 zł dla jednej osoby /na każde miejsce wg dowodu 
rejestracyjnego/  
 Zakres ochrony minimalny: trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku 1% SU), śmierć 

wskutek NW – 100% SU, inne świadczenia wg OWU  

 Umowa ubezpieczenia obowiązuje dla pojazdów wymienionych w Załączniku nr 3  
 Pojazdy objęte ubezpieczeniem oraz okres ubezpieczenia wg załącznika nr 3  
 Składka zostanie określona kwotowo (za 12 miesięcy Tabela nr 1 – załącznik nr 1) w 

odniesieniu do wszystkich pojazdów wymienionych w załączniku nr 3 do Zapytania oraz dla 
każdego pojazdu oddzielnie (Tabela nr 2 w załączniku nr 1).  

 W przypadku zakupu lub przejęcia przez Ubezpieczającego nowych środków transportu, 

podlegają one ubezpieczeniu na warunkach oraz wg stawek Ubezpieczyciela jakie złoży w 
ofercie na wykonanie niniejszego zamówienia.  

 W przypadku, gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego, nie ma zastosowania 

regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi na podstawie art. 828 KC  
 
Szkodowość - Ubezpieczenie NNW komunikacyjne 
Okres  Liczba szkód Wypłacone odszkodowania Rezerwy  

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

do 13.10.2014 0 0 0 

 

 
 
1.4.  Ubezpieczenie kosztów pomocy w wypadku lub awarii  ASSISTANCE – obligatoryjny 
zakres ochrony 
 
Ochroną ubezpieczenia Wariancie maksymalnym jaki posiadają ubezpieczyciele na terenie RP i Europy, 

podlegają pojazdy osobowe i ciężarowe do 2.5 tony wymienione w załączniku nr 3 do zapytania.  

Zakres ubezpieczenia ASSISTANCE powinien pokrywać min. (niezależnie od OWU ASSISTANCE 
Wykonawcy): 

 Pomoc informacyjną (wypadek, awaria, kradzież, inne zdarzenia losowe): informacja serwisowa, 
przekazanie wiadomości, pomoc tłumacza, 

 Pomoc serwisową (bez limitu odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania): próba 
usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia (wypadek, awaria, in. zdarzenie), holowanie 
ubezpieczonego pojazdu – bez limitu kilometrów na terenie RP (wypadek, awaria, in. zdarzenie), 

z limitem minimum 800 km na terenie Europy (wypadek), organizacja parkingu, ekspertyza 
techniczna, złomowanie pojazdu; 

 Pomoc w podróży: zakwaterowanie do 5 dób w hotelu **/*** lub ****, odbiór ubezpieczonego 
pojazdu, powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podróży; 

minimum do 5 dni (co najmniej 2 razy w okresie ubezpieczenia). Klasa pojazdu zastępczego nie 

niższa od pojazdu ubezpieczonego. Podstawienie lub odbiór pojazdu zastępczego. 

 Pomoc medyczną: organizacja wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej, dostawa niezbędnych 
lekarstw, pomoc psychologa, 

 Inne ryzyka wg OWU ASS Wykonawcy 
 
Limity odpowiedzialności na poszczególne ryzyka określają OWU ASS Ubezpieczyciela 

 

Składka zostanie określona kwotowo (za 12 miesięcy Tabela nr 1 – załącznik nr 1) oraz dla każdego 
pojazdu oddzielnie (Tabela nr 2 w załączniku nr 1) w odniesieniu do pojazdów, dla których przypisane 
zostało to ryzyko w Załączniku nr 3. 
Okres ubezpieczenia wg załącznika nr 3 
 
Szkodowość  Ubezpieczenie ASS komunikacyjne 

Okres  Liczba szkód Wypłacone odszkodowania Rezerwy  

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

Do 13.10.2014  0 0 0 

 

W przypadku zakupu lub przejęcia przez Ubezpieczającego nowych środków transportu, podlegają one 
ubezpieczeniu na warunkach oraz wg stawek Ubezpieczyciela jakie złoży w ofercie na wykonanie 
niniejszego zamówienia. 
 


