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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane  

do oceny ryzyka 

 

1. Zamawiający zastrzega, że podany w niniejszej specyfikacji wykaz mienia może ulec zmianie. 

Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.01.2019 r. mienia 

według stanu na dzień 31.12.2018 r., w tym nowo zakupionego, według stawek jednostkowych 

i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do korekty sum 

ubezpieczenia, a także – w przypadku pominięcia jakiegoś składnika mienia – do modyfikacji jego 

wykazu. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski 

o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, złożone po rozstrzygnięciu niniejszego 

postępowania. Obowiązującą w każdej umowie ubezpieczenia jest wskazana poniżej  

Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia: 

a. Jeżeli ubezpieczający/ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu 

z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, tj. po zebraniu danych a jednocześnie 

przed początkiem okresu ubezpieczenia, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową 

wartość środków trwałych wg stanu z dnia poprzedzającego rozpoczęcie ochrony.  

b. Ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest do aktualizacji stanu środków trwałych 

w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.  

c. Odpowiedzialność ubezpieczyciela – na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest 

do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 30% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy 

ubezpieczenia. Pierwsza aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy ubezpieczenia 

związane ze zbyciem lub likwidacją środków trwałych. 

d. Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy 

ubezpieczenia zostanie rozliczona w polisach lub aneksach do polis, wystawionych 

przez ubezpieczyciela, w ciągu 14 dni od otrzymania zaktualizowanych wykazów mienia. Klauzula 

ma zastosowanie do każdego z okresów ubezpieczenia. 

2. Dane zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ przedstawiają stan na dzień 30.09.2018 r. 

3. Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno 

zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia 

przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiekolwiek przewidziane w nich franszyzy lub 

udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie. Wyjątek stanowi 

przypadek uszkodzenia przez kierującego pojazdem Ubezpieczającego w czasie jednego zdarzenia 

więcej niż jednego pojazdu Ubezpieczającego (posiadanego  lub użytkowanego przez „MPK 

Lublin” Sp. z o.o.), w którym udział własny będzie miał zastosowanie do wszystkich uszkodzonych 

w zdarzeniu pojazdów. 

4. Wykonawca wykonując usługę będzie obejmował ochroną ubezpieczeniową wszystkie ryzyka 

i mienie wskazane w załącznikach do SIWZ, na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ 

i zgodnych ze złożoną ofertą. 

5. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień 

składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową 

w zakresie ryzyk określonych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych 

w SIWZ i umowie. Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez  

wykonawcę nie przewidują wymaganego zakresu ochrony przyjmuje się, że zostanie on 

rozszerzony i dostosowany do wymogów SIWZ w drodze postanowień dodatkowych. Tylko takie 

zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są 

sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

6. Przez cały okres wykonywania zamówienia wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych 

i szczególnych warunków ubezpieczenia. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku 
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zmian Kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie, w jakim zmiany 

te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. 

7. Zamawiający nie stawia jednak wymogu, aby wykonawca posiadał ogólne warunki ubezpieczenia 

dla każdego rodzaju ubezpieczenia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, z uwagi na fakt, 

że postanowienia SIWZ i umowy mają pierwszeństwo przed ustaleniami tego rodzaju dokumentów. 

W przypadku braku warunków ogólnych odpowiadających ubezpieczeniu zawartemu w SIWZ, 

w sprawach nieuregulowanych przez zamawiającego będą miały zastosowanie wyłącznie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ewentualnie inne ogólne 

lub szczególne warunki ubezpieczenia wskazane przez wykonawcę, w zakresie niestojącym 

w sprzeczności z wymaganiami SIWZ. 

8. Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków, stawek i składek rocznych wynikających 

ze złożonej oferty, przez cały okres wykonywania zamówienia i we wszystkich rodzajach 

ubezpieczeń. 

9. Wykonawca akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny 

ofertowej z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia 

oraz w związku z wyrównaniem okresów wszystkich ubezpieczeń. 

10. Wykonawca akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki 

co do dnia za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, 

bez stosowania składki minimalnej z polisy. 

11. W odniesieniu do jakichkolwiek z ubezpieczeń wykonawca rezygnuje ze stosowania składki 

minimalnej z polisy. 

12. W przypadku zaistnienia konieczności zwrotu składki ubezpieczeniowej przez wykonawcę, w 

jakimkolwiek przypadku, zwracana jest ona bez żadnych potrąceń i bez odliczania: kosztów 

administracyjnych, manipulacyjnych, akwizycyjnych, itp. Zwrot składki za niewykorzystany okres 

ubezpieczenia należy się także w przypadku szkody całkowitej, chyba że zamawiający odtworzył 

przedmiot ubezpieczenia i kontynuuje umowę ubezpieczenia – wówczas zwrot składki nie 

następuje, a zamawiający reguluje kolejne jej raty, jeśli ustalono płatność ratalną. 

13. Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do niektórych ubezpieczonych pozycji może istnieć 

konieczność wystawienia odrębnych polis (np. w przypadku cesji, dzierżawy). 

14. Odszkodowania wypłacane będą: 

1) z podatkiem VAT, jeżeli suma ubezpieczenia nie była pomniejszona o podatek VAT, 

2) bez podatku VAT, jeżeli suma ubezpieczenia była pomniejszona o podatek VAT. 

15. Określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji sumy ubezpieczenia /gwarancyjne i limity 

bądź podlimity odszkodowawcze w zakresie obligatoryjnym (w tym określone w klauzulach) 

oraz zaakceptowane przez wykonawcę w zakresie fakultatywnym (w tym określone w klauzulach), 

obowiązują w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, a także w pełnej wysokości 

w umowach zawieranych na okres krótszy od pełnego roku, z zastrzeżeniem możliwych zmian 

w czasie ilości i/lub wartości przedmiotu ubezpieczenia w dobrowolnych ubezpieczeniach mienia 

systemem sum stałych lub ilości ubezpieczonych osób. 

16. Wprowadzenie dla poszczególnych ryzyk lub rozszerzeń zakresu ubezpieczenia limitów bądź 

podlimitów odszkodowawczych innych albo dodatkowych niż określone w załącznikach 

do specyfikacji jest niedopuszczalne. 

17. W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu  

do której odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych w 

zakresie ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych 

fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), 

zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego  

i ubezpieczonego), przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, 

wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały 

własne.  

18. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują odmowę lub ograniczenie wypłaty 

odszkodowania lub ograniczenie bądź zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej z powodu 
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niedopełnienia przez zamawiającego (ubezpieczającego lub ubezpieczonego) wymienionych w nich 

obowiązków, nie będą miały one zastosowania jeśli ich niedopełnienie nie było obarczone winą 

umyślną lub nie miało wpływu na wystąpienie lub rozmiar szkody. Powyższe stosuje się również 

do nieprzekazania lub przekazania z opóźnieniem wykonawcy istotnych informacji mających 

związek z umową ubezpieczenia. 

19. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia określają w jakikolwiek sposób wzrost 

zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody 

wzrosło, albo też wymieniają przesłanki pozwalające określić zagrożenie, jako szczególne lub 

istotne, to postanowienia takie nie mają zastosowania. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania  

w takiej sytuacji przez wykonawcę prawa do jednostronnego wypowiedzenia umowy 

ubezpieczenia, jak również groźby w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. 

Zamiast takiego rodzaju postanowień zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy 

ubezpieczenia.  

20. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują wyłączenie odpowiedzialności  

za szkody spowodowane pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających lub 

podobnie działających leków, to postanowienia takie nie mają zastosowania, jednakże wyłącznie w 

stosunku do osób nie będących reprezentantami zamawiającego. W zakresie obligatoryjnym 

postanowienie niniejsze nie dotyczy także ubezpieczeń komunikacyjnych.   

21. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub odmowę wypłaty 

odszkodowania przez wykonawcę za niewypełnienie przez zamawiającego obowiązków 

umownych, to postanowienie takie ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i 

bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakże w zakresie nie 

większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie 

się szkody. 

22. Jeżeli zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże wykonawcy istotnych informacji 

mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej, to 

fakt nieprzekazania nie może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania lub jego redukcji, 

pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia tych danych. 

23. Poszczególne umowy ubezpieczenia zawarte w następstwie rozstrzygnięcia postępowania  

o zamówienie publiczne i zawartej na tej podstawie umowy w sprawie zamówienia nie ulegają 

rozwiązaniu bez zgody zamawiającego, także w przypadku szkody całkowitej, jeśli zamawiający 

(ubezpieczający/ubezpieczony) przystąpił do odtworzenia (naprawy) przedmiotu ubezpieczenia. 

Ochrona ubezpieczeniowa może ustać wyłącznie w sytuacji złożenia przez zamawiającego 

oświadczenia woli o nieodtwarzaniu dotkniętego szkodą całkowitą przedmiotu ubezpieczenia. 

24. Jeżeli zapisy opisu przedmiotu zamówienia oraz ogólnych lub szczególnych warunków 

ubezpieczenia będą budziły jakiekolwiek wątpliwości, będą nieprecyzyjne lub niejasne, to we 

wszystkich takich przypadkach będą one zawsze interpretowane na korzyść zamawiającego.  

Ponadto postanawia się, że jeśli jakiekolwiek ryzyko (zdarzenie), dla którego ustanowiono limit 

odpowiedzialności, spowoduje szkodę objętą podstawowym zakresem głównego ubezpieczenia, 

zawartego w opisie przedmiotu zamówienia (np. pożar w następstwie wandalizmu lub strajków czy 

zamieszek, itp.) to szkoda taka objęta będzie do pełnych sum ubezpieczenia, zgodnie  

z zakresem danego ubezpieczenia. 

25. We wszystkich rodzajach ubezpieczeń zniesione zostaje prawo ubezpieczyciela do regresu wobec 

pracowników i osób, za które zamawiający ponosi odpowiedzialność.  Postanowienie niniejsze nie 

dotyczy sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków 

odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o 

przeciwdziałaniu narkomanii oraz przypadków wskazanych w art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

26. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność 

zamawiającego lub będące w jego/ich posiadaniu (użytkowaniu, zarządzie) na podstawie 
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jakiegokolwiek tytułu prawnego. Zmiany przynależności ewidencyjnej majątku nie będą wpływać 

na ważność oferty w stosunku do tego mienia, o ile ryzyko utraty lub uszkodzenia tego mienia 

ponosić będzie zamawiający. 

27. Niektóre spośród składników mienia zamawiającego objętego zamówieniem mogą nie posiadać 

wyodrębnionej pozycji w prowadzonych ewidencjach, a ich wartość mogła zostać dołączona na 

etapie zakończenia inwestycji do wartości nieruchomości lub innych środków trwałych. Fakt ten nie 

będzie stanowił podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania, a wystarczającym dowodem dla 

wykonawcy, że dotknięte szkodą mienie znajdowało się we władaniu / posiadaniu zamawiającego 

będzie złożone przez niego oświadczenie. 

28. W przypadku braku szczegółowego wykazu ubezpieczonego mienia ubezpieczyciel nie może także 

żądać szczegółowych wykazów mienia, gdy w załącznikach do specyfikacji lub we wnioskach 

ubezpieczeniowych mienie to podane zostało w formie łącznej sumy ubezpieczenia (np. maszyny, 

urządzenia i wyposażenie). Poszkodowany zobowiązany jest przedłożyć dokument księgowy 

(wyciąg z ewidencji środków trwałych, faktura zakupu) lub inny potwierdzający tytuł prawny do 

użytkowania mienia. 

29. Wykonawca akceptuje obligatoryjne zasady likwidacji szkód określone w załącznikach do SIWZ. 

30. Informacje o zamawiającym: 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Antoniny Grygowej 56 

20-260 Lublin  

Regon: 430901523 

NIP: 712-015-79-66 

Liczba pracowników: 1 247 osób 

Opis prowadzonej działalności:  

• regularny miejski transport pasażerski; 

• przewóz osób niepełnosprawnych, w tym dzieci niepełnosprawnych do szkół; 

• wynajem autobusów do przewozu osób (np. do obsługi wesel, imprez okolicznościowych, itp.,  

z wyłączeniem przewozów turystycznych); 

• usługowa sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w automatach biletowych oraz przez kierowców; 

• usługi reklamy na pojazdach (wewnątrz i na zewnątrz) oraz na obiektach; 

• świadczenie usług pomocy drogowej (holowania i przechowywania pojazdów); 

• bieżące utrzymanie, oczyszczanie i naprawa infrastruktury przystankowej wraz z ochroną; 

• bieżące utrzymanie, naprawa i modernizacja infrastruktury trakcji trolejbusowej oraz wykonywanie 

nowych jej odcinków na terenie miasta Lublina; 

• sprzedaż paliw podmiotom gospodarczym i pracownikom „MPK Lublin” Sp. z o.o.; 

• remonty kapitalne, naprawa i obsługa codzienna pojazdów własnych; 

• usługi naprawy pojazdów klientów zewnętrznych;  

• sprzedaż części i akcesoriów do naprawianych pojazdów klientów; 

• prowadzenie stacji kontroli pojazdów;  

• serwis ogumienia; 

• wynajem miejsc parkingowych na terenie zajezdni „MPK Lublin” Sp. z o.o. przy ul. Stefczyka 40; 

• dzierżawa terenu i pomieszczeń; 

• dzierżawa powierzchni dachów pod maszty telefonii komórkowej; 

• obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Lublina, w tym m.in. prowadzenie biura strefy, 

prowadzenie systemu kontroli strefy w zakresie uiszczania opłat za parkowanie, opróżnianie 

skarbców parkomatów wraz z ochroną i transportem pieniędzy,  

• wykonywanie  usług remontowo-budowlanych; 

• organizowanie imprez masowych, dni otwartych, itp.  
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Prowadzona działalność wg PKD:  

49, 31  transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  

18, 1  drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią, 

22, 1  produkcja wyrobów z gumy, 

25, 1  produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, 

25, 6 obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych  

25, 9 produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, 

29, 1 produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

29, 3 produkcja części  i akcesoriów do pojazdów silnikowych  

30, 9 produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana 

33 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 

38 działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk 

surowców 

42, 2 roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

42, 9 roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

43, roboty budowlane specjalistyczne 

45, 2 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  

45, 3  sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli,  

47, 3,  sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 

47, 9 sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

49, 39 pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany  

49, 41 transport drogowy towarów 

52, 2 działalność usługowa wspomagająca transport 

58,  działalność wydawnicza 

61, 9  działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji  

68, 2  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  

71, 2  badania i analizy techniczne 

73, 1  reklama 

77, 1  wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

79, 90, B działalność w zakresie informacji turystycznej  

85, 5  pozaszkolne formy edukacji 

96  pozostała indywidualna działalność usługowa   

 

Roczny obrót: w 2017 r.: 155 773 508,58 zł 

planowany w roku 2018 r.: 160 851 663,00 zł 

Przychody ze sprzedaży „MPK Lublin” Sp. z o.o. z prowadzonej działalności za rok obrotowy 

01.01.2017 - 31.12.2017 wyniosły ogółem 151 959 476,50 zł, w tym: transport osobowy miejski 

(działalność podstawowa) – 141 560 345,36 zł, usługi budowlano – montażowe (budowa trakcji) 2 229 

536,23 zł, utrzymanie infrastruktury przystankowej 1 970 580,76 zł, przewóz osób niepełnosprawnych 1 

772 383,12 zł, udostępnienie powierzchni reklamowej (na pojazdach i w pojazdach) 907 305,54 zł, 

wynajem, dzierżawa majątku 292 342,69 zł, obsługa Strefy Płatnego Parkowania 908 184,00 zł, usługa 

sprzedaży biletów i obsługa biletomatów 560 584,11zł, naprawy gwarancyjne pojazdów 236 139,90 zł, 

pozostałe usługi 1 522 074,79 zł (w tym: holowanie pojazdów 308 559,37 zł, usługi OSKP 

244 957,12 zł, przewozy okazjonalne 88 390,67 zł), sprzedaż materiałów i towarów 815 025,30zł. 

 

31. Informacje uzupełniające 

„MPK Lublin” Sp. z o.o. z uwagi na fakt nie wypełniania warunków określonych  

w stosownych przepisach dotyczących ochrony środowiska, nie jest zaliczane do zakładów  

o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, ani do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii.  

W związku z tym przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do opracowywania i posiadania programu 

zapobiegania awarii, czy też planu operacyjno-ratowniczego. 
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Nie istnieje ryzyko skażenia środowiska w zakresie określanym jako poważna awaria  

w trakcie zwykłej działalności. Natomiast w trakcie awarii, z uwagi na magazynowanie i używanie 

materiałów niebezpiecznych dla środowiska, takich jak produkty destylacji ropy naftowej, może 

zaistnieć niewielkie skażenie środowiska. 

Ewentualne szkody to wycieki płynów eksploatacyjnych z pojazdów komunikacji miejskiej  

w ilości jednorazowej do kilkudziesięciu litrów. 

W miejscu działalności zakładu nigdy nie miały miejsca skażenia gleby, wody lub powietrza. 

Produktem wprowadzanym do obrotu jest olej napędowy, którego sprzedaż „MPK Lublin” Sp. z o.o. 

prowadzi od roku 2004. Obecnie ilość sprzedawanego paliwa wynosi średnio około 3000 litrów 

miesięcznie. Paliwo przechowywane jest i zgodnie z obowiązującymi normami na bieżąco kontrolowane 

w zbiornikach podziemnych stacji paliw należącej do „MPK Lublin” Sp. z o.o. (mieszczącej się na 

terenie zajezdni przy ul. Antoniny Grygowej 56 w Lublinie) oraz w 2 naziemnych zbiornikach  

z systemem rozliczania przy ul. Stefczyka 40. Stacje posiadają wszystkie niezbędne dopuszczenia i 

homologacje. Nabywcami oleju napędowego są podmioty gospodarcze oraz pracownicy „MPK Lublin” 

Sp. z o.o. 

Usługi przechowywania pojazdów (parkowania) na terenie Zamawiającego świadczone są  

na specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach postojowych, które są zlokalizowane  

w zajezdni „MPK Lublin” Sp. z o.o. przy ul. Stefczyka 40. Teren zajezdni jest ogrodzony  

i kontrolowany przez pracowników ochrony wynajętej firmy. Zamawiający uregulował przyjmowanie i 

wydawanie parkujących pojazdów w taki sposób, że pracownicy agencji ochrony posiadają wykaz ich 

numerów rejestracyjnych, na podstawie którego pojazdy są wpuszczane na teren zajezdni. Następnie 

klucze od zaparkowanych pojazdów są zdawane pracownikom ochrony, a ponownie mogą być wydane 

jedynie kierowcom firmy przewozowej, po uprzednim wylegitymowaniu (imienny wykaz kierowców 

znajduje się w posiadaniu agencji ochrony).  

Pojazdy przyjmowane do naprawy wjeżdżają na teren „MPK Lublin” Sp. z o.o. na podstawie 

jednorazowych przepustek, które podlegają zwrotowi przy wyjeździe. Teren, na którym parkują pojazdy 

obcej firmy jest całodobowo dozorowany, a dozór obejmuje także te pojazdy. 

„MPK Lublin” Sp. z o.o. wykonuje usługi napraw mechanicznych pojazdów, napraw blacharsko-

lakierniczych, napraw instalacji elektrycznych w pojazdach, regenerację elementów mechanicznych 

pojazdów, wymianę i naprawy ogumienia, wymianę oleju, obróbkę mechaniczną elementów lub 

podzespołów pojazdów.  

W ramach usługi pomocy drogowej zamawiający wykonuje holowanie pojazdów, a w przypadku 

wystąpienia takiej konieczności - również ich przechowywanie na wydzielonym do tego celu  

i całodobowo dozorowanym parkingu, zlokalizowanym na terenie zajezdni. Usługi pomocy drogowej 

(holowania) wykonywane są na potrzeby własne „MPK Lublin” Sp. z o.o., świadczone na indywidualne 

zamówienia osób trzecich oraz wykonywane na zlecenie Gminy Lublin (pojazdy nieprawidłowo 

parkujące, uszkodzone w wyniku kolizji, wypadków, itp.) Usługi holowania wykonywane są przez 

pracowników zamawiającego lub podmioty trzecie na zlecenie. 

32. Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianie. 

33. Zamawiający jest organizatorem i współorganizatorem imprez, w tym masowych. Zamawiający 

przyjmuje patronat w rozmaitych wydarzeniach, często także je współfinansując. W tym zakresie 

zamawiającemu może być przypisana odpowiedzialność. 

34. Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą 

miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków 

ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe 

ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu 

zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia 

odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania. 

35. Informacja o brokerze ubezpieczeniowym. 

W przygotowaniu programu ubezpieczeniowego (szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia), 

doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów 
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ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń zamawiającego uczestniczy  

i pośredniczy broker ubezpieczeniowy, Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wykonawca 

wynagradza prowizyjnie Inter-Broker sp. z o.o. według stawek zwyczajowo przyjętych dla firm 

brokerskich przez cały okres obowiązywania umowy na wykonanie zamówienia wynikający z SIWZ. 

36. Klauzula praw autorskich. 

Inter-Broker sp. z o.o. informuje, że program ubezpieczeniowy zawarty w niniejszym dokumencie 

stanowi utwór w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Autorskie prawa majątkowe do niniejszego dokumentu 

przysługują spółce Inter-Broker, która ma prawo dysponowania nimi na wszelkich polach eksploatacji. 

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja bądź modyfikacja materiałów objętych niniejszym dokumentem, w 

wersji elektronicznej, w postaci drukowanych materiałów, bądź w jakiejkolwiek innej formie, a także 

użycie przedmiotowego dokumentu w całości lub jakiejkolwiek jego części bez uprzedniej wyraźnej 

pisemnej zgody Inter-Broker sp. z o.o. jest surowo zabronione. Powyższe nie dotyczy pracy z niniejszym 

dokumentem związanej z przygotowaniem oferty przetargowej. 


