Załącznik nr 1
do Umowy Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg,
infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem
zawartej w wyniku Postępowania pod nazwą:
„Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie”
Znak sprawy: 11/VIII/2017

I.
SEKCJA I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Postanowienia ogólne zamówienia:
Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia, zwanej dalej również Umową, będą
obowiązywały i będą interpretowane z uwzględnieniem specyfiki działalności
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jako jednostki samorządu terytorialnego.
Określone w Umowie sumy gwarancyjne, limity/sublimity odpowiedzialności obejmują
i odnoszą się do każdego okresu rozliczeniowego (polisowego), z zastrzeżeniem odmiennych
postanowień Umowy.
O ile w Umowie nie wskazano limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela oznacza to,
iż ustanowienie jakichkolwiek limitów przez Ubezpieczyciela jest niedopuszczalne.
Jeżeli w Umowie wskazano sumy gwarancyjne, limity lub sublimity odpowiedzialności uznaje się,
że zostały one wprowadzone na jedno i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym
(polisowym), chyba że inaczej zastrzeżono.
Obowiązujące w okresie ubezpieczenia lub w danym okresie rozliczeniowym (polisowym) sumy
gwarancyjne/ limity odpowiedzialności oraz wysokość należnej składki ubezpieczeniowej zostaną
ponadto potwierdzone w dokumencie ubezpieczenia (polisie ubezpieczeniowej) wystawionym
przez Ubezpieczyciela w każdym okresie rozliczeniowym (polisowym).
Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel zobowiązany jest ponadto
potwierdzić zawarcie umowy ubezpieczenia w odrębnych certyfikatach zawierających m. in.
informację o wysokości składki ubezpieczeniowej przypadającej na daną jednostkę organizacyjną
Gminy Miejskiej Kraków lub Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego oraz terminy zapłaty rat składki
ubezpieczeniowej.
Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia Zamówienia podstawowego,
udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych
z przedmiotem Zamówienia. Przewiduje się, iż ewentualny zakres oraz warunki usług, o których
mowa w zdaniu poprzednim, będzie podobny jak w Zamówieniu podstawowym,
z możliwością zmiany uzgodnionej przez Strony w zakresie:
-

sum gwarancyjnych, limitów i sublimitów odpowiedzialności,
okresu ubezpieczenia i okresów rozliczeniowych,
wyłączeń lub ograniczeń zakresu ubezpieczenia,

pod warunkiem zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:
1.
opóźnienia planowanego terminu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, wskutek
opóźnienia udzielenia odrębnego zamówienia publicznego, na przykład w związku
z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożeniem
odwołania, zaistnieniem trudności organizacyjnych wpływających na okres prowadzenia
postępowania,
2.
zmiany w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przekształcenia,
połączenia, podziału, zniesienia, likwidacji Ubezpieczonego lub im podobne,
3.
zmiany rodzaju lub zakresu działalności wykonywanej przez Ubezpieczającego
/Ubezpieczonego, albo zmiany rodzaju lub wartości posiadanego przez Ubezpieczonego
majątku mającej wpływ na powstanie obowiązku lub potrzebę zmiany zakresu
ubezpieczenia,
4.
zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub zmiany istotnych z uwagi na charakter
działalności Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego stosunków umownych.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Postanowienia dotyczące Ubezpieczycieli ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego (konsorcjum/pool koasekuracyjny):
Ubezpieczyciele, którym wspólnie udzielono zamówienia publicznego, zwani dalej
Koasekuratorami, zobowiązani są wskazać spośród siebie tzw. Koasekuratora Prowadzącego
(Lidera), uprawnionego do reprezentowania interesów wszystkich Koasekuratorów wobec
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego m.in. w zakresie zawarcia, zmiany i wykonywania umowy
ubezpieczenia, w tym likwidacji szkód.
Koasekurator Prowadzący (Lider) przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym
w szczególności o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych
Koasekuratorów.
Zapłata
składki
ubezpieczeniowej
nastąpi
na
konto
bankowe
wskazane
Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przez Koasekuratora Prowadzącego w polisie, certyfikacie
lub
innym
dokumencie
w
formie
pisemnej
pod
rygorem
nieważności.
Zapłata składki ubezpieczeniowej wobec jednego z Koasekuratorów, powoduje wygaśnięcie długu
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wobec wszystkich Koasekuratorów (solidarność wierzycieli).
Dla celów Umowy, gdziekolwiek w polisie, w ogólnych lub szczególnych warunkach
ubezpieczenia mających zastosowanie do Umowy, użyty jest zwrot „Ubezpieczyciel”, „zakład
ubezpieczeń”, „zakład ubezpieczeń i reasekuracji”, „towarzystwo ubezpieczeń”, „towarzystwo
ubezpieczeń i reasekuracji”, „towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych” lub podana firma
Koasekuratora Prowadzącego, zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich
Koasekuratorów.
Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest uprawniony wykonywać wszelkie obowiązki informacyjne
wynikające z Umowy lub ogólnych /szczególnych warunków ubezpieczenia wobec Koasekuratora
Prowadzącego, a świadczenie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wobec Koasekuratora
Prowadzącego
w
tym
zakresie,
zwalnia
Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego
z długu wobec pozostałych Koasekuratorów (solidarność wierzycieli).
Wszelkie aneksy do Umowy, polisy, certyfikatu oraz innych dokumentów ubezpieczeniowych
będą wystawiane przez Koasekuratora Prowadzącego ze skutkiem dla pozostałych
Koasekuratorów.

2.

Warunki dotyczące realizacji obowiązków z Umowy:
Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne
i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub elektroniczną, chyba że inaczej
zastrzeżono w Umowie.
3.2.
Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do:
3.2.1. jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków;
3.2.2. pracowników Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego;
3.3.
Postanowienia Sekcji I pkt. 3.2 Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”
nie dotyczą szkód wyrządzonych umyślnie.
3.4.
Gdziekolwiek w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do
Umowy, przewidziane są postanowienia zobowiązujące Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do
usunięcia zagrożeń lub szczególnie niebezpiecznych okoliczności, ulegają one zmianie
na: „Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających
do zminimalizowania szczególnego zagrożenia. Powyższe dotyczy także zagrożenia, którego
zminimalizowania domagał się Ubezpieczyciel”.
3.5.
Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, mające zastosowanie do Umowy, definiują
w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się,
że zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako
szczególne, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim
przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia Umowy
ubezpieczenia, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej.
W zamian tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy KC dotyczące umowy ubezpieczenia.
3.6.
Niezależnie od wysokości zgłoszonego roszczenia, Ubezpieczyciel każdorazowo przeprowadzi
postępowanie likwidacyjne ustalając stan faktyczny zdarzenia, zasadność roszczenia oraz
wysokość
należnego
odszkodowania
i
przedstawi
wynik
postępowania
Ubezpieczonemu/Ubezpieczającemu. Nie dotyczy to roszczeń z tytułu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej nie przekraczających wysokości franszyzy redukcyjnej.
3.7.
Zgłoszenie szkody oraz dokumentacja szkody może być przekazana do Ubezpieczyciela
w formie papierowej lub elektronicznej. Dla sprawnej obsługi szkód Ubezpieczyciel wskazuje
adres e-mail, na który będą zgłaszane szkody oraz przesyłane materiały w formie elektronicznej:
……………………………. i numer infolinii –…………………….
3.
3.1.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Poufność:
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz
do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji
przedmiotu Umowy.
Za informacje poufne Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rozumie się wszelkie informacje
i/lub materiały dotyczące Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, które nie są znane lub nie powinny
być znane publicznie, powzięte/otrzymane przez Ubezpieczyciela, w związku z wykonywaniem
lub przy okazji wykonywania Umowy, a w szczególności informacje stanowiące tajemnice
prawem chronione, w tym informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych oraz informacje chronione na podstawie ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Ubezpieczycielu niezależnie od formy
ich przekazania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (w tym w formie przekazu ustnego,
dokumentu lub zapisu na komputerowym nośniku informacji).
Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych:

3.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
4.10.

II.

4.4.1. których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
4.4.2. które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez Stronę
uprawnioną lub za jej zezwoleniem.
Ubezpieczyciel nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych Ubezpieczającego /
Ubezpieczonego, z wyjątkiem kopii niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Wszelkie
wykonane kopie będą określone jako należące do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie
informacji poufnych Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, innych aniżeli udostępnione
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w celu realizacji przedmiotu Umowy.
Ubezpieczyciel może ujawnić informacje poufne Ubezpieczającego/Ubezpieczonego osobie
trzeciej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, wyrażonej
na piśmie.
Ubezpieczyciel, po wykonaniu przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich
informacji poufnych Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu, w tym sporządzonych kopii informacji
poufnych Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Ubezpieczycielu także
po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony.
Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego punktu wymaga
od Ubezpieczyciela zachowania najwyższej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter
działania Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel jest w pełni odpowiedzialny za każdą, bezpośrednią
lub pośrednią, szkodę poniesioną przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku
z naruszeniem przez Ubezpieczyciela postanowień niniejszego pkt. 4.
SEKCJA II

1.

Przedmiot i suma gwarancyjna:

1.1

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego /Ubezpieczającego
wynikająca z tytułu wykonywania funkcji zarządcy/ zarządu dróg, zarządu infrastruktury torowej,
drogowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem, z wyłączeniem tzw. utrzymania zimowego
dróg, placów i terenów otwartych.

1.2

Ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała działalności utrzymywania czystości
i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych położonych na nieruchomościach będących
własnością
i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz placach
i terenach otwartych polegającej na:

1.2.1. odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej,
1.2.2. zbieraniu i pozbywaniu się śniegu, lodu z chodników,
1.2.3. uprzątnięcie i pozbycie się śniegu i lodu z chodników, na których dopuszczony jest płatny postój
lub parkowanie pojazdów samochodowych.
1.3

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa), jak również z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).

4.

1.4

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat rzeczywistych
(damnum emergens), utraconych korzyści, jakie poszkodowany odniósłby, gdyby mu szkody nie
wyrządzono (lucrum cessans), a także należne zadośćuczynienie, bez względu
na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.

1.5

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie), szkody rzeczowe
(na mieniu), tzw. czyste straty finansowe oraz ich następstwa, do których naprawienia
poszkodowanemu Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa. Jeżeli
Umowa lub ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia mówią o „szkodzie” należy przez
to rozumieć szkodę osobową (na osobie), rzeczową (na mieniu) lub tzw. czystą stratę finansową.

1.6

Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.

2.
2.1

2.2

2.3
2.4

3.

Definicje:
szkoda osobowa (szkoda na osobie) – straty oraz utracone korzyści, jakie poszkodowany
oniósłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono, a także szkody niemajątkowe, których naprawienie
polega na zapłacie zadośćuczynienia - powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia;
szkoda rzeczowa (szkoda w mieniu) – straty oraz utracone korzyści, jakie poszkodowany
odniósłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono – powstałe wskutek utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia rzeczy;
wypadek (ubezpieczeniowy) – śmierć, uszkodzenia ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata,
uszkodzenie, zniszczenie rzeczy lub powstanie czystej straty finansowej;
szkoda seryjna - wszystkie szkody spowodowane przez wypadki (ubezpieczeniowe) wynikłe
z tej samej przyczyny będą traktowane jako jedna szkoda. Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność za szkodę seryjną, jeżeli pierwszy z wypadków (ubezpieczeniowych)
powodujących szkodę jako szkoda seryjna miał miejsce w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedzialność:
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje w razie zajścia wypadku (ubezpieczeniowego)
w okresie ubezpieczenia/ okresie rozliczeniowym, niezależnie od daty zgłoszenia roszczenia,
z zastrzeżeniem ustawowych terminów przedawnienia.

4.

Zakres terytorialny
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest bez względu na to, w jakim miejscu wypadek
(ubezpieczeniowy) zaistniał lub się ujawnił (cały Świat), jeżeli wypadek (ubezpieczeniowy)
powstał z działania bądź zaniechania Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, które miało miejsce na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

Zakres ubezpieczenia:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których
odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający/ Ubezpieczony, a także wydatki i koszty określone

5.

w Umowie i w ogólnych lub w szczególnych warunkach ubezpieczenia, za wyjątkiem tych, które
zostały wyłączone w Umowie lub w szczególnych lub ogólnych warunkach ubezpieczenia
mających zastosowanie do Umowy, z zastrzeżeniem minimalnego zakresu ubezpieczenia
opisanego w Sekcji II Załącznika nr 1 do Umowy do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”
oraz Klauzul Dodatkowych obligatoryjnych, o których mowa w Sekcji III pkt. 1 Załącznika nr 1
do Umowy do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia” i zaakceptowanych przez Ubezpieczyciela
Klauzul Dodatkowych Fakultatywnych, o których mowa w Sekcji III pkt. 2 (mających
zastosowanie do Umowy), o których mowa w Sekcji III pkt. 2 Załącznika nr 1
do Umowy do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”.
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, zakres ubezpieczenia obejmuje
w szczególności:
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania funkcji zarządcy/ zarządu dróg;
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania funkcji zarządu infrastruktury
torowej, drogowej i energetycznej;
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządzającego ruchem;
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach publicznych
lub wewnętrznych, ścieżkach rowerowych, obiektach inżynieryjnych niezależnie
od ustanowienia lub braku ustanowienia ich zarządcy.
Szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego,
z zastrzeżeniem postanowień „Klauzuli OC podwykonawców”, o której mowa w Sekcji III pkt. 1
ppkt. 10 Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”;
szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdów mechanicznych oraz części
składowych lub wyposażenia pojazdów mechanicznych znajdujących się w pieczy,
pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego, w tym w mieniu osób trzecich przechowywanym
przez Ubezpieczonego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy Prawo
o ruchu drogowym.
dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania jednostek
pływających zgodnie z postanowieniami „Klauzuli ubezpieczenia OC w związku z posiadaniem
i użytkowaniem jednostek pływających”, o której mowa w Sekcji III pkt. 1 ppkt. 11 Załącznika nr
1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”;
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane w nieruchomościach,
z których Ubezpieczający/ Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użytkowania, użyczenia, przechowania, testowania lub innych umów lub posiadał je bez tytułu
prawnego oraz o nieuregulowanej sytuacji prawnej – odpowiedzialność do pełnej sumy
gwarancyjnej w okresie rozliczeniowym. Do ubezpieczenia nie ma zastosowania wyłączenie
dotyczące szkód w przedmiotach szklanych i częściach składowych, szkód spowodowanych
korzystaniem z rzeczy w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. Zakres ubezpieczenia powinien
obejmować wszystkie ryzyka bez stosowania ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela o
szkody spowodowane wyłącznie przez pożar, wybuch oraz wodę wodociągową i ścieki;
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wyrządzeniem szkody
w środowisku: ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające
z uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych; Ubezpieczyciel obejmie ochroną
ubezpieczeniową szkody osobowe, rzeczowe i czyste straty finansowe wyrządzone wskutek
uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych mogących spowodować skażenie
lub zanieczyszczenie ziemi lub jej powierzchni, atmosfery lub jakiegokolwiek strumienia, rzeki,
kanału, czy zbiornika wodnego oraz koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia w.w.

6.

z substancji niebezpiecznych poniesione przez osobę trzecią. Limit w wysokości– 500.000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) na jeden i na wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w Okresie rozliczeniowym;
6.

Franszyzy, udziały własne:

6.1

Szkody rzeczowe w pojeździe/wyposażeniu– franszyza redukcyjna w wysokości 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), z wyjątkiem pojazdów na parkingu (placu
składowym), dla których franszyza redukcyjna wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych
zero groszy).
Szkody osobowe oraz pozostałe szkody rzeczowe – franszyza integralna, franszyza redukcyjna
i udział własny dla – zniesione.
Franszyzy i udziały własne stosuje się do jednego zdarzenia, niezależnie od liczby
poszkodowanych.

6.2
6.3

Uwaga!
Intencją Ubezpieczającego jest, aby Ubezpieczyciel likwidował tylko te szkody rzeczowe,
co do których rezerwa szkodowa przekracza wartość franszyzy redukcyjnej.

7.

Suma gwarancyjna:
Suma gwarancyjna wynosi 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych zero groszy)
na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym (polisowym).

8.

Klauzule Dodatkowe obligatoryjne - stanowiące obligatoryjne, szczególne postanowienia
Umowy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej:

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.

„Klauzula początku okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela”,
„Klauzula stempla bankowego”,
„Klauzula zakazu potrącania”,
„Klauzula prolongaty zapłaty składki”,
„Klauzula rozstrzygania sporów”,
„Klauzula terminu zgłoszenia szkody”,
„Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia”,
„Klauzula zmian struktury organizacyjnej”,
„Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie”,
„Klauzula podwykonawców”,
„Klauzula ubezpieczenia OC w związku z posiadaniem i użytkowaniem jednostek pływających”.

III.
1
1.1

SEKCJA III
OBLIGATORYJNE KLAUZULE DODATKOWE
„Klauzula początku okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela”: Niezależnie od ustalonego
w Umowie (ubezpieczenia) terminu zapłaty składki (raty składki), odpowiedzialność
Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w Umowie (ubezpieczenia) jako początek
Okresu ubezpieczenia.

7.

1.2

„Klauzula stempla bankowego”: Za datę dokonania płatności przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego uważa się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego, bez
względu na formę, a nie datę wpływu środków na rachunek Ubezpieczyciela,
pod warunkiem, że na rachunku bankowym Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego znajdowała
się wystarczająca ilość wolnych środków pieniężnych.

1.3

„Klauzula zakazu potrącania”: W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest
uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat składki jeszcze nie wymagalnych, ani też
Ubezpieczyciel nie wezwie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do opłacenia kolejnych rat
składki w terminach innych, niż określone w Umowie (ubezpieczenia).

1.4

„Klauzula prolongaty zapłaty składki”: Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki
ubezpieczeniowej lub raty składki o czternaście dni, bez obciążania Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego ustawowymi odsetkami za zwłokę, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku
przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do Ubezpieczyciela, przed upływem terminu płatności
składki ubezpieczeniowej lub raty składki.

1.5

„Klauzula rozstrzygania sporów”: Spory wynikające z Umowy (ubezpieczenia) podlegają
polskiemu prawu oraz jurysdykcji i rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie
z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.

1.6

„Klauzula terminu zgłoszenia szkody”: Termin zgłoszenia wypadku wynosi 14 dni roboczych,
licząc od dnia następującego po dniu, w którym Ubezpieczony dowiedział się o wystąpieniu
szkody objętej ubezpieczeniem lub zgłoszeniu roszczenia objętego ubezpieczeniem,
chyba że ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia lub Umowa (ubezpieczenia) przewidują
dłuższy termin. Dopuszcza się zawiadomienie o szkodzie za pośrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej.

1.7

„Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia”: Za ważne powody uzasadniające
wypowiedzenie Umowy (ubezpieczenia) przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej
określone sytuacje:
jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie
z Umowy (ubezpieczenia), przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania
musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy (ubezpieczenia) Ubezpieczający/
Ubezpieczony popełnił lub usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie
lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem
sądowym.
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów, o których mowa w niniejszej
klauzuli, z zachowaniem 6 miesięcznego terminu wypowiedzenia.

a)

b)

1.8

„Klauzula zmian struktury organizacyjnej”: W przypadku zmiany w strukturze organizacyjnej
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, przekształcenia, połączenia, podziału, zniesienia, likwidacji
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub im podobnych, ochrona ubezpieczeniowa będzie
udzielana przez Ubezpieczyciela również wobec podmiotów przejmujących, nowo zawiązanych,
nowo utworzonych, przekształconych lub wydzielonych na warunkach i w zakresie wynikającym
z zawartej Umowy (ubezpieczenia), bez konieczności uzyskania zgody Ubezpieczyciela;
Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu, podmiotom przejmującym, nowo zawiązanym, nowo
utworzonym lub przekształconym przysługuje prawo rozwiązania Umowy (ubezpieczenia) w
zakresie ich dotyczącym za 30 dniowym wypowiedzeniem; w przypadku rozwiązania Umowy

8.

(ubezpieczenia),
Ubezpieczającemu/
Ubezpieczonemu
(według
wskazania
przez
Ubezpieczającego) przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony
ubezpieczeniowej.
1.9

„Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie”: Ustala się, że zapisane w Umowie
(ubezpieczenia) lub wskazane w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia skutki
niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowania tylko
i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie
odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania, jeżeli na podstawie
innych posiadanych lub dostępnych Ubezpieczycielowi informacji nie jest możliwe dokonanie
takich ustaleń.

1.10

Klauzula podwykonawców”: Zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność cywilną za
szkody, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający/ Ubezpieczony, a które zostały
wyrządzone przez jego podwykonawcę. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy względem Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.

1.11

„Klauzula ubezpieczenia OC w związku z posiadaniem i użytkowaniem jednostek
pływających”
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wobec
osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem, użytkowaniem
lub eksploatacją jednostek pływających (w tym łodzi), a w szczególności:
1) szkód wyrządzonych innym jednostkom pływającym lub obiektom stałym i pływającym,
2) szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych osobom trzecim, w tym członkom załogi
i pracownikom Ubezpieczonego,
3) szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym przez jego zanieczyszczenie w związku
z posiadaniem, użytkowaniem lub eksploatacją jednostki pływającej,
Limit odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy)
na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym (polisowym).

2

KLAUZULE DODATKOWE FAKULTATYWNE:
Klauzule Dodatkowe fakultatywne – mające zastosowanie do Umowy w przypadku ich
zaakceptowania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 10
do SIWZ. Akceptacja lub brak akceptacji Klauzul Dodatkowych fakultatywnych
wskazanych w niniejszej Sekcji III pkt. 2 Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu
Zamówienia” jest oceniana przez Zamawiającego i punktowana jako kryteria oceny ofert
zgodnie z postanowieniami SIWZ.

2.1

„Klauzula reprezentantów”: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek
winy
umyślnej
reprezentantów
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
Dla celów niniejszej Umowy (ubezpieczenia) za reprezentantów Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego uważa się wyłącznie Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie. Limit odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 zł (słownie:
pięćset tysięcy złotych zero groszy) na jedno i na wszystkie zdarzenia w Okresie
rozliczeniowym.

9.

2.2

„Klauzula ekspertów”: Jeżeli w wyniku badania zasadności roszczenia Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wydał decyzję odmowną, natomiast Ubezpieczający/
Ubezpieczony podtrzymuje zasadność podnoszonego roszczenia, wówczas Ubezpieczający/
Ubezpieczony i Ubezpieczyciel podejmą następujące działania: Ubezpieczyciel – na wniosek
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego – powoła na swój koszt eksperta (lub ekspertów)
w zakresie w jakim Ubezpieczający/ Ubezpieczony kwestionuje stanowisko Ubezpieczyciela.
Ekspert zostanie wskazany przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego spośród osób
niezwiązanych ze stronami stosunku ubezpieczenia, dających rękojmię sporządzenia bezstronnej
i rzetelnej ekspertyzy. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 100.000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych zero groszy) na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie rozliczeniowym (polisowym).

2.3

„Klauzula wykonania”: Ubezpieczyciel pokryje koszty wykonania przez Ubezpieczonego
orzeczenia sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do
depozytu sądowego sumy pieniężnej. Limit odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych zero groszy) w okresie rozliczeniowym (polisowym).

2.4

„Klauzula pokrycia kosztów procesu”: Ubezpieczyciel jest zobowiązany do poniesienia
kosztów, ponad uzgodnioną w Umowie (ubezpieczenia) i stosowaną w ogólnych
lub szczególnych warunkach ubezpieczenia sumę gwarancyjną, związanych ze zbadaniem
zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu roszczeń. Koszty
te obejmują: koszty pomocy prawnej poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
do wysokości dwukrotności minimalnych stawek wynagrodzenia jednego radcy prawnego
lub adwokata wynikających z obowiązujących przepisów prawa; koszty procesu, w tym koszty
sądowe, zasądzone od Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego prawomocnym orzeczeniem sądu lub
innego organu uprawnionego do rozstrzygnięcia sprawy. Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany
do pokrycia kosztów, o których mowa w niniejszej klauzuli, w przypadku,
gdy roszczenie wysuwane przeciwko Ubezpieczającemu/ Ubezpieczanemu nie dotyczy
odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego objętej ochroną
ubezpieczeniową wynikającą z Umowy (ubezpieczenia), albo odszkodowanie z Umowy
(ubezpieczenia) nie należy się z uwagi na wyczerpanie sum gwarancyjnych lub limitów
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

2.5

„Klauzula czystych strat finansowych w zakresie danych osobowych”: ubezpieczenie
obejmuje odpowiedzialność za szkody mające postać czystych strat finansowych, wynikające
z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności
polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów prawa
obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych, w tym z naruszenia ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Franszyza redukcyjna w wysokości:
500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy). Limit odpowiedzialności w wysokości:
100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy) na jeden i na wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w Okresie rozliczeniowym;

5.10

„Dodatkowa Klauzula szkód środowiskowych”: ubezpieczenie obejmuje również
odpowiedzialność za szkody w środowisku wynikająca z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – Limit odpowiedzialności w Okresie
rozliczeniowym w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero
groszy) na jedno i na wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym (polisowym);

10.

2.6

„Klauzula błędów i opuszczeń”: Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy,
Ubezpieczyciel potwierdza, że Ubezpieczający / Ubezpieczony nie poniesie żadnych
negatywnych konsekwencji, a w szczególności Ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty
odszkodowania lub nie ograniczy wysokości odszkodowania, z powodu nie dopełnienia przez
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub jego przedstawiciela obowiązku poinformowania
Ubezpieczyciela o wszystkich okolicznościach mających wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe,
w tym o okolicznościach, o które Ubezpieczyciel zapytywał przed zawarciem Umowy, a także
o zmianach takich okoliczności, jeżeli niedopełnienie takiego obowiązku nie nastąpiło
z rażącego niedbalstwa, z winy umyślnej lub w wyniku celowego wprowadzenia w błąd
Ubezpieczyciela.

2.7

„Klauzula przeoczenia”: Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, dopuszcza
się możliwość przeoczenia istotnych informacji, oświadczeń lub dokumentów
przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub jego przedstawiciela i nie dostarczenia tych
informacji, oświadczeń, dokumentów w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. Jeżeli
przeoczenie, o którym mowa w niniejszej klauzuli nie będzie skutkiem winy umyślnej lub
rażącego niedbalstwa, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniową
wynikającą z Umowy, a w szczególności nie będzie podstawą do odmowy wypłaty
odszkodowania lub ograniczenia wysokości odszkodowania przez Ubezpieczyciela, pod
warunkiem uzupełnienia brakującej informacji, oświadczenia lub dokumentu niezwłocznie po
dodatkowym wezwaniu przez Ubezpieczyciela, jednak nie później, niż w terminie 7 dni
od dnia otrzymania dodatkowego wezwania Ubezpieczyciela przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego lub jego przedstawiciela

2.8

„Klauzula informacyjna”: Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające do należytej oceny ryzyka
ubezpieczeniowego oraz do przygotowania oferty i zawarcia Umowy informacje i okoliczności
podane w SIWZ, w odpowiedziach lub wyjaśnieniach Zamawiającego udzielonych
w Postępowaniu, bądź w inny sposób przekazanych Wykonawcom w Postępowaniu
(np. w trakcie lustracji), a także uznaje za nieistotne informacje i okoliczności pominięte
w w.w. Ubezpieczający/ Ubezpieczony, jak również jego przedstawiciel, nie jest zobowiązany
do zgłaszania Ubezpieczycielowi zmian w Okresie ubezpieczenia informacji i okoliczności
podanych w SIWZ, w odpowiedziach lub wyjaśnieniach Zamawiającego udzielonych
w Postępowaniu, bądź w inny sposób przekazanych Wykonawcom w Postępowaniu
(np. w trakcie lustracji), a odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków
ubezpieczenia nie będą miały zastosowania do Umowy.

……………………………
Ubezpieczający

…………………………

…………………………
Ubezpieczyciel
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