
Załącznik  nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie II 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dotyczy części II zamówienia 

 

I. Informacje ogólne 

Ubezpieczający/ubezpieczony/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

operator statków powietrznych:  ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm 

NIP: 563-20-77-608 

REGON: 110607010 

Informacje o szkodowości: zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 7 

Okres ubezpieczenia:  01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. (z zastrzeżeniem odmiennych okresów 
ubezpieczenia dla osób, które zostaną zatrudnione po zawarciu umowy 
ubezpieczenia i będą zgłaszane przez Zamawiającego na podstawie 
indywidualnych wniosków) 

Płatność składki: jednorazowo – termin płatności do 15.02.2021 r. 

II. Przedmiot ubezpieczenia  

1. Ubezpieczenie OC instruktorów lotnictwa 

1.1   Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna instruktorów lotnictwa z tytułu szkód wyrządzonych w 
związku z wykonywaniem działalności szkoleniowej. Z zakresu ubezpieczenia wyłączona jest 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa. 

1.2   Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska 
1.3   Sumy ubezpieczenia: 

a)  50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla każdego instruktora w rocznym okresie ubezpieczenia 
1.4   Okres ubezpieczenia: 1 rok 
1.5   Warunki ubezpieczenia: OC zawodowe, z wyłączeniem regresu jeśli instruktor wykonuje na rzecz PWSZ      

Chełm czynności na podstawie umowy innej niż umowa o prace. 
1.6   Liczba ubezpieczonych instruktorów: 14 – dane osobowe zostaną udostępnione w procesie polisowania. 
 

III. Postanowienia dodatkowe 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w formularzu ofertowym: 

1.1 cenę za ubezpieczenie OC instruktorów lotnictwa (składka za 14 instruktorów). 
 

3. Obligatoryjne klauzule dodatkowe mające zastosowanie do wszystkich ryzyk w zadaniu nr 2: 

a. zwrotu składki - w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została 
zawarta umowa, Wykonawca zwraca składkę za niewykorzystany okres w systemie pro rata temporis za 
każdy dzień, bez potrącania kosztów manipulacyjnych. 

b. stempla bankowego - w przypadku wypłaty odszkodowania Wykonawca nie jest uprawniony do potrącania 
z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat. Jeżeli zapłata 
należnej Wykonawcy składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, 
za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek 
Wykonawcy.  

c. płatności składki - w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych nieopłacenie składki lub raty składki w 
wyznaczonym terminie nie skutkuje brakiem ochrony; w tym przypadku Wykonawca wezwie 
Zamawiającego do zapłaty składki wyznaczając dodatkowy termin płatności i dopiero nie opłacenie składki 
w terminie określonym w wezwaniu spowoduje ustanie odpowiedzialności Wykonawcy. 

d. zgłaszania szkód - zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia wiadomości o szkodzie. 
Niedopełnienie tego obowiązku nie może być przyczyną odmowy lub zmniejszenia wypłaty 
odszkodowania, jeśli nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej wysokości. 

e. jurysdykcji – wszelkie spory z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia mogą być poddane przez strony 
rozstrzygnięciu przez sąd polubowny. W razie rozstrzygania sporów przez sąd powszechny, właściwym 
dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby 
Ubezpieczającego. 


