
Załącznik nr 1 do umowy 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Dostawa w formie najmu trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych typu 
sedan/hatchback. 

 
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień: 
(CPV):  
34110000-1 Samochody osobowe 
66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 

 

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA W FORMIE NAJMU NA OKRES 36 

MIESIĘCY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM W ZAKRESIE OC, AC, NNW, ASSISTANCE, 

TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TYPU "HATCHBACK" 

ALBO „SEDAN” Z 5 MIEJSCAMI SIEDZĄCYMI ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ. 

 

1. Przedmiot NAJMU – dostawa 3 sztuk samochodów osobowych spełniających 

poniższe wymagania techniczne pojazdów: 

 samochody muszą być tej samej marki, tego samego modelu, i tej samej wersji 

nadwozia, 

 samochody z segmentu D, 
 rok produkcji: 2017 lub 2018, 

 nadwozie typu hatchaback albo sedan w kolorze czarnym metalizowanym - wszystkie 

samochody muszą być w tej samej wersji nadwozia – tj. 3 samochody osobowe typu 

hatchback albo 3 samochody osobowe typu sedan,  

 limit kilometrów: max. 70 tysięcy km na każdy z samochodów/ rocznie, 

 wyposażony w silnik benzynowy o mocy minimum 200 KM, automatyczną skrzynię 

biegów, światła mijania LED/ksenon, felgi aluminiowe 17”-18”, podłokietnik w tylnej 

kanapie, podgrzewane fotele przednie, tylną kanapę składaną na płasko 40/20/40 lub 

składaną 40/60 z otwieranym podłokietnikiem i otworem na narty, skórzaną tapicerkę, 

system nawigacji z mapami Europy, przyciemniane szyby tylne, poduszki powietrzne z 

przodu dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne z przodu i  z tyłu, kurtyny 

powietrzne,  

 spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy 

dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne 

wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst 

jednolity: Dz. U. z  2012 poz. 1137 z późn.zm) oraz rozporządzeń wykonawczych do 

tej ustawy, 



 mający homologację, wystawioną zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,  
 o gwarancji nie mniejszej niż: 36 miesięcy na prawidłowe działanie samochodu,  

 zapewnienie serwisu gwarancyjnego w Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta 

samochodu na terenie woj. śląskiego, 

 zapewnienie serwisu ogumienia,  

 odbiór nowego samochodu na terenie woj. Śląskiego. 

 

Dopuszcza się bogatsze wyposażenie. 

 

2. Wymagania dotyczące najmu: 

 jedna umowa najmu zostanie zawarta na 3 (trzy) sztuki samochodów, 

 waluta najmu – PLN, 

 okres trwania umowy:  36 miesięcy, 

 termin (czas realizacji zamówienia): dostarczenie przez Wykonawcę samochodów 

będących przedmiotem najmu powinno nastąpić w terminie do 4 (czterech) tygodni 

od dnia zawarcia Umowy, do siedziby Zamawiającego.  

 limit kilometrów: oferta Wykonawcy winna być złożona dla wynajmu samochodów z 

limitem kilometrów: 70 tysięcy km na każdy z samochodów/ rocznie. 

 koszty opłat ubezpieczenia: obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego Autocasco - AC, 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, ubezpieczenia 
komunikacyjnego Assistance w trakcie trwania umowy przez 36 miesięcy ponosi 
Wykonawca. 

 
 
Nie przewiduje się innych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, 
a w szczególności opłat manipulacyjnych, kosztów transportu, opłat rejestracji samochodów. 
 

3. Wymagania dotyczące ubezpieczenia samochodów: 
 
3.1. Wymagane warunki OC: 

W zakresie określonym ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zmianami). 

 
3.2. Wymagane warunki AC: 
3.2.1. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości pojazdu w dniu zawarcia danej 

umowy ubezpieczenia i obowiązywać przez okres tego ubezpieczenia. 
3.2.2. Ubezpieczeniem powinny być objęte szkody powstałe w pojeździe bądź jego 

wyposażeniu polegające na: 
a. uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek: 
  nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu 

z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu: innym pojazdem, osobami, zwierzętami 
lub przedmiotami, 



 działania osób trzecich, w tym również włamania,  
b. uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: 

 powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu 
atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, 

 nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego 
z zewnątrz pojazdu,  

c. uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany 
był potrzebą udzielenia pomocy medycznej,  

d. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, 
3.2.3. Przedmiot ubezpieczenia: pojazd wraz z wyposażeniem podstawowym oraz 

wyposażeniem dodatkowym bez zastosowania udziału własnego w szkodach AC – 
w ruchu i postoju oraz AC – kradzież, wysokość odszkodowania zostanie ustalona 
od pełnej wartości samochodu wraz z podatkiem VAT. 

3.2.4. Likwidacja szkód nastąpi poprzez bezgotówkową naprawę w autoryzowanej stacji 
obsługi. 

 

3.3. Wymagane warunki NNW: 
3.3.1. Ubezpieczeniem powinni być objęci: kierowca i każdy z pasażerów. 
3.3.2. Suma ubezpieczeń wynosi 10 000zł w przypadku szkód na osobie. 
3.3.3. Przedmiotem ubezpieczenia będą co najmniej trwałe następstwa nieszczęśliwych 

wypadków powstałych: 
a. podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, 
b. podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju 

na trasie jazdy, 
c. podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy. 

3.3.4. W ramach sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel powinien gwarantować następujące 
świadczenia: 
a. świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem 

nieszczęśliwego wypadku w stosunku procentowym do sumy ubezpieczenia 
w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku, w wysokości 1% sumy 
ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, 

b. świadczenia z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku NNW w wysokości 100% sumy 
ubezpieczenia. 

 
3.4. Wymagane warunki Assistance: 
3.4.1. Ubezpieczenie Assistance, powinno gwarantować kierowcom i pasażerom pojazdów: 

a. holowanie z miejsca wypadku do warsztatu lub siedziby Ubezpieczającego 
lub miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do korzystania z pojazdów, 

b. bezpłatne holowanie z miejsca wypadku lub po awarii dla poszkodowanego 
oraz dla sprawcy wypadku lub kolizji, 

c. naprawę pojazdu na miejscu awarii o ile naprawa będzie możliwa, 
d. pomoc w wypadku wlania niewłaściwego paliwa do zbiornika pojazdu (organizacja 

usunięcia niewłaściwego paliwa), 
e. organizacja i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,  
f. organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu na okres maksymalnie 

3 dób dla kierującego i wszystkich pasażerów pojazdu (o ile nie skorzystano 
z pojazdu zastępczego), 

g. organizacja i pokrycie kosztów odprowadzenia naprawionego pojazdu z warsztatu 
do siedziby lub miejsca zamieszkania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 

h. organizacja i pokrycie kosztów kontynuowania podróży. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


