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Monitor Prawny Politechniki Śląskiej 

poz. 238 
 

PISMO WG ROZDZIELNIKA NR RA/6/2018 
KANCLERZA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

z dnia 5 listopada 2018 r. 
 

w sprawie sukcesywnego świadczenia usług ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL) wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) 

 
Informuję, że w dniu 24 października 2018 roku, w wyniku przeprowadzonego przetargu 

nieograniczonego, została zawarta umowa nr OZ/U/18/46/HP pomiędzy Politechniką Śląską a 
Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA na „Sukcesywne świadczenie usług 
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla studentów, stażystów, 
dzieci i młodzieży oraz ubezpieczenia NNW, KL i OC dla uczestników wycieczek 
organizowanych przez Politechnikę Śląską na terenie kraju i za granicą (teren Europy), 
a także ubezpieczenia NNW, KL i OC dla władz Politechniki Śląskiej (zakres terytorialny – cały 
świat)”. 
 

Umowa obowiązuje do dnia 24 października 2020 roku (z możliwością wydłużenia 
o kolejne 12 miesięcy) lub do wyczerpania ceny umowy w zależności od tego, co nastąpi 
wcześniej. 
 

W związku z powyższym: 
1. Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia 

(KL) wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC), uwzględniające opisane 
w wykazie grupy/warianty ubezpieczenia, muszą być świadczone przez ww. firmę. 

2. Dokumenty ubezpieczenia (np. polisa, karta, certyfikat) za usługi ubezpieczenia objęte 
procedurą przetargową wystawione przez inne firmy nie będą rozliczane. 

3. W imieniu Politechniki Śląskiej wnioski zgłoszeniowe na ww. usługi do Sopockiego 
Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA mogą składać wyłącznie upoważnieni 
pracownicy Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: Sabina Pordzik (tel. 
32 237 27 92) oraz Beata Lewicka (tel. 32 237 15 93). 

 
Szczegółowe informacje o obowiązujących zasadach świadczenia niniejszych usług 

ubezpieczenia (stanowią załącznik do niniejszego pisma), wykaz grup/wariantów 
ubezpieczenia wraz z cennikiem, podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wzór 
wniosku zgłoszeniowego znajdują się na stronie internetowej Działu Zamówień Publicznych 
i Zaopatrzenia pod adresem: 
http://archiwalna.polsl.pl/adc/htm/komorki/ZamPubl.htm. 
 

Kanclerz PŚ: A. Bartnicka

http://archiwalna.polsl.pl/adc/htm/komorki/ZamPubl.htm
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Załącznik 
do pisma według rozdzielnika nr 6/2018 Kanclerza Politechniki Śląskiej z dnia 5 listopada 2018 r. 

 
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZESLIWYCH 

WYPADKÓW(NNW) I KOSZTÓW LECZENIA (KL) WRAZ  
Z UBEZPIECZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) 

obowiązujące na Politechnice Śląskiej 
 

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego została zawarta 
pomiędzy Politechniką Śląską, zwaną dalej Zamawiającym, a Sopockim Towarzystwem 
Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A., zwanym dalej Wykonawcą, umowa nr OZ/U/18/46/HP na 
„Sukcesywne świadczenie usług ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
(NNW) dla studentów, stażystów, dzieci i młodzieży oraz ubezpieczenia NNW, KL i OC dla 
uczestników wycieczek organizowanych przez Politechnikę Śląską na terenie kraju i za granicą 
(teren Europy), a także ubezpieczenia NNW, KL i OC dla władz Politechniki Śląskiej (zakres 
terytorialny ‒ cały świat). 

 
I. Sposób realizacji i forma zawarcia ubezpieczenia. 

1. Realizacja dostaw przez Wykonawcę będzie odbywała się sukcesywnie w okresie 
obowiązywania umowy, tj. od 24.10.2018 r. do 24.10.2020 r. (termin może ulec 
wydłużeniu o kolejne 12 miesięcy) lub do wyczerpania ceny umowy w zależności od 
tego, co nastąpi wcześniej, na podstawie wniosków zgłoszeniowych przekazanych 
przez jednostkę do upoważnionych pracowników Działu Zamówień Publicznych 
i Zaopatrzenia (OZ). 

2. Umowa obejmuje usługę obejmującą grupy/warianty ubezpieczenia ujęte 
w ,,Wykazie grup/wariantów ubezpieczenia”. 

3. Podstawą do zrealizowania usługi/wystawienia dokumentu ubezpieczenia (np. polisy, 
karty, certyfikatu) będzie wystawione przez jednostkę zapotrzebowanie wraz 
z załączonym do niego wnioskiem zgłoszeniowym, w którym należy wskazać m.in. 
grupę/wariant ubezpieczenia oraz termin ochrony ubezpieczeniowej (zgodnie 
z wytycznymi we wniosku zgłoszeniowym). 
W przypadku podania terminu ochrony ubezpieczeniowej obejmującego różne dni 
tygodnia w różnych odstępach czasu warunkiem do wystawienia dokumentu 
ubezpieczenia (np. polisy, karty, certyfikatu) jest załączenie do wniosku 
zgłoszeniowego szczegółowego harmonogramu.  
(Uwaga: we wnioskach finansowanych ze środków UE należy zamieścić logo i tytuł 
projektu zgodnie z wytycznymi jednostek finansujących). 

4. Warunkiem koniecznym do wystawienia dokumentu ubezpieczenia jest skuteczne 
powiadomienie Wykonawcy co najmniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem 
oczekiwanego okresu ubezpieczenia (przez uprawnione osoby z OZ).  
W związku z tym jednostka zamawiająca jest zobowiązana do wystawienia 
i procedowania zapotrzebowania wraz z dołączonym wnioskiem zgłoszeniowym 
w takim terminie, aby zostało ono zaakceptowanie w SOD co najmniej na 3 dni robocze 
przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. Po ostatecznej akceptacji 
zapotrzebowania pracownik OZ będzie przekazywał Wykonawcy wnioski zgłoszeniowe 
w wersji elektronicznej. 
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5. W systemie ZSI należy wygenerować zapotrzebowanie (ZP) na usługę o treści „Usługa 
ubezpieczenia NNW (procedura OZ/U/18/46/HP)’’ z kodem CPV 66512100-3 usługi 
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, podając wartość wg cennika 
usług. 

6. Jeżeli wniosek zgłoszeniowy zostanie dostarczony Wykonawcy dopiero w dniu 
oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej, okres ubezpieczenia będzie obowiązywał od 
godziny zgłoszenia do ubezpieczenia lub od dnia następnego, jeżeli Wykonawca nie 
będzie w stanie wystawić polisy od chwili przekazania mu ww. wniosku. 
Na podstawie wniosku zgłoszeniowego Wykonawca wystawi i dostarczy 
Zamawiającemu dokumenty ubezpieczeniowe zgodnie z wybraną grupą i wariantem 
ubezpieczenia. Wykonawca ma obowiązek przekazać dokument ubezpieczenia osobie 
z OZ oraz osobie z jednostki wskazanej we wniosku zgłoszeniowym w formie 
skanu/pliku PDF w tym samym lub następnym dniu roboczym, natomiast wersję 
papierową oryginału dokumentu Wykonawca przekaże nie później niż 3 dni robocze 
od zgłoszenia osobie z OZ. Pracownik OZ przekaże ww. oryginał/oryginały pocztą 
wewnętrzną osobie z jednostki zamawiającej wskazanej we wniosku zgłoszeniowym. 
Jednostka zamawiająca ma obowiązek przechowywać niniejszy dokument zgodnie 
z wytycznymi w zakresie archiwizacji dokumentacji projektowej.  

7. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących ubezpieczenia, w szczególności zmiany 
liczby ubezpieczonych, okresu ubezpieczenia itp., jednostki zamawiające są 
zobowiązane do informowania o ww. zmianach osób uprawnionych z działu OZ, które 
bezpośrednio będą dokonywać zgłoszeń Wykonawcy. Wyżej wymienioną informację 
należy przekazać w formie zaktualizowanego wniosku zgłoszeniowego. Wykonawca 
jest zobowiązany  do wystawienia aneksów do dokumentów ubezpieczeniowych 
w terminie 14 dni od przekazania przez ubezpieczającego informacji wprowadzającej 
zmianę i proporcjonalnego rozliczenia składki. 

8. O wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji usług przez Wykonawcę 
należy informować upoważnionych pracowników OZ. 

 
II. Rozliczanie dokumentu ubezpieczenia (np. polisy, karty, certyfikatu). 

1. Jednostka zamawiająca po otrzymaniu dokumentu ubezpieczenia i po zweryfikowaniu 
poprawności danych w nim zawartych ma obowiązek niezwłocznie wprowadzić go do 
SOD i procedować zgodnie z obiegiem dotyczącym faktur zakupowych (dokument 
ubezpieczenia jest bowiem dokumentem finansowym, na podstawie którego 
następuje płatność). 

2. Składka w PLN płatna jest w terminie 30 dni od daty obowiązywania ubezpieczenia na 
wskazany w dokumencie ubezpieczenia rachunek bankowy. 

3. Brak zapłaty składki w wysokości wskazanej na polisie w terminie 30 dni od daty 
obowiązywania ubezpieczenia oznacza rezygnację ubezpieczającego z zawarcia 
umowy ubezpieczenia, tylko wówczas, gdy Wykonawca pisemnie wezwał 
Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki, wyznaczając mu dodatkowy, co najmniej 
7–dniowy, termin zapłaty składki, oraz powiadomił go o skutkach niezapłacenia składki 
w dodatkowym terminie. 
 

III. Sposób porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
W imieniu Zamawiającego wnioski zgłoszeniowe na realizację usług ubezpieczenia mogą 
składać tylko upoważnieni pracownicy Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 
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Sabina Pordzik (tel. 32 237 27 92 e-mail: sabina.porodzik@polsl.pl) oraz Beata Lewicka 
(tel. 32 237 15 93 e-mail: beata.lewicka@polsl.pl). 


