Załącznik nr 1
do Umowy Ubezpieczenia Mienia
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.

Postanowienia ogólne zamówienia:

1.1.

Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia, zwanej dalej również Umową, będą
obowiązywały i będą interpretowane z uwzględnieniem specyfiki działalności Ubezpieczającego
/Ubezpieczonego jako jednostki samorządu terytorialnego.

1.2.

Określone w Umowie sumy ubezpieczenia, limity/ sublimity odpowiedzialności obejmują
i odnoszą się do każdego okresu rozliczeniowego (polisowego), z zastrzeżeniem odmiennych
postanowień Umowy.

1.3.

O ile w Umowie nie wskazano limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela oznacza to,
iż ustanowienie jakichkolwiek limitów przez Ubezpieczyciela jest niedopuszczalne.

1.4.

Obowiązujące w okresie ubezpieczenia lub okresie rozliczeniowym sumy ubezpieczenia, limity
lub podlimity odpowiedzialności oraz wysokość należnej składki ubezpieczeniowej zostaną
ponadto potwierdzone w dokumencie ubezpieczenia (polisie ubezpieczeniowej) wystawionym
przez Ubezpieczyciela w każdym okresie rozliczeniowym (polisowym).

1.5.

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.

1.6.

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 ubezpieczenia, limitów i sublimitów odpowiedzialności,

- okresu ubezpieczenia i okresów rozliczeniowych,
- wysokości uśrednionych stawek ubezpieczeniowych,
- kręgu Ubezpieczonych,
- wyłączeń lub ograniczeń zakresu ubezpieczenia,
pod warunkiem zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:
a)

opóźnienia planowanego terminu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz
Ubezpieczonego, 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,

b)

wzrostu wartości mienia np. wskutek nabycia, przejęcia, przekazania mienia, zakończenia
inwestycji,

c)

zmiany w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przekształcenia,
połączenia, podziału, zniesienia, likwidacji Ubezpieczonego lub im podobne,

d)

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,
e)

zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub zmiany istotnych z uwagi na charakter
działalności Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego stosunków umownych.

2.

Postanowienia dotyczące Ubezpieczycieli ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego (konsorcjum/pool koasekuracyjny):

2.1.

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.
2.2.

Koasekurator Prowadzący (Lider) przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym
w szczególności o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych
Koasekuratorów.

2.3.

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).

2.

2.4.

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 (solidarność wierzycieli).
2.5.

Ubezpieczający/Ubezpieczony jest uprawniony wykonywać wszelkie obowiązki informacyjne
wynikające z Umowy lub ogólnych /szczególnych warunków ubezpieczenia wobec Koasekuratora
Prowadzącego (Lidera), a świadczenie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wobec Koasekuratora
Prowadzącego w tym zakresie, zwalnia Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego z długu wobec
pozostałych Koasekuratorów (solidarność wierzycieli).

2.6.

Wszelkie aneksy do Umowy, polisy, certyfikatu oraz innych dokumentów ubezpieczeniowych
będą

wystawiane

przez Koasekuratora

Prowadzącego ze

skutkiem dla

pozostałych

Koasekuratorów.
3.

Warunki dotyczące realizacji obowiązków z Umowy:

3.1.

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.

3.

W zamian tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy
ubezpieczenia.
3.6.

Niezależnie od wysokości zgłoszonego roszczenia, Ubezpieczyciel każdorazowo przeprowadzi
postępowanie likwidacyjne ustalając stan faktyczny
oraz

wysokość

należnego

odszkodowania

i

zdarzenia, zasadność roszczenia
przedstawi

wynik

postępowania

Ubezpieczonemu/Ubezpieczającemu.
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 ………

3.8.

Ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania
z ubezpieczeń majątkowych, w przypadku gdy za zniszczone

mienie przysługuje

Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu odszkodowanie z umów ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej zawartych przez osoby trzecie.

4.

Poufność:

4.1.

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.

4.2.

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.

4.3.

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).

4.4.

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych:
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.

4.

Ubezpieczyciel

4.5.

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

4.6.

poufnych

Ubezpieczającego/

Ubezpieczonego

innych

aniżeli

udostępnione

przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w celu realizacji przedmiotu Umowy.
Ubezpieczyciel może ujawnić informacje poufne Ubezpieczającego/Ubezpieczonego osobie

4.7.

trzeciej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, wyrażonej
na piśmie.
Ubezpieczyciel po wykonaniu przedmiotu Umowy zobowiązany jest do zwrotu wszystkich

4.8.

informacji poufnych Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu, w tym sporządzonych kopii informacji
poufnych Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Ubezpieczycielu także

4.9.

po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony.
4.10.

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 punktu 4.

II.

SEKCJA II

UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK ŻYWIOŁOWYCH

1.

Przedmiot ubezpieczenia:
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia od ryzyk żywiołowych będą objęte środki trwałe
(bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego / faktycznego zużycia) – obiekty
inżynierskie (mosty, wiadukty i tunele).

2.
2.1.

Zakres ubezpieczenia i postanowienia szczególne:
Ubezpieczenie w systemie od ryzyk nazwanych w zakresie pełnym obejmującym przynajmniej:

2.1.1. ryzyka podstawowe (FLEXA): ogień (pożar), uderzenie pioruna, wybuch (eksplozja), upadek
pojazdu powietrznego;
2.1.2. ryzyka dodatkowe (EC): silny wiatr (w tym huragan), deszcz nawalny, powódź, zalanie (w tym
zalania w wyniku podniesienia się wód gruntowych), trzęsienie ziemi, katastrofa budowlana
samoistna, śnieg, grad, mróz, szkody wodociągowe, spływ wód po zboczach, lawina, zapadanie

5.

lub osuwanie się ziemi, dym, sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew,
budynków i budowli lub ich części i innych obiektów, wyładowanie atmosferyczne
(w tympośrednie uderzenie pioruna), ryzyko katastrofy budowlanej;
2.2.

Przez poszczególne ryzyka należy rozumieć:

2.2.1. Definicja ognia ulega uzupełnieniu o następujący zapis: „Ochroną objęte są szkody będące
następstwem wystąpienia niniejszego ryzyka niezależnie od tego, w jakim stopniu mienie zostało
nim dotknięte. Dotyczy to w szczególności szkód w wyniku przypalenia, przepalenia, osmalenia,
przegrzania, nawet bez widocznego ognia”.
2.2.2. Definicja wybuchu ulega uzupełnieniu o następujący zapis: „Jeżeli wybuch wewnątrz zbiornika
nastąpił wskutek przemiany chemicznej to Ubezpieczyciel uznaje swoją odpowiedzialność także
za szkodę powstałą w zbiorniku/naczyniu ciśnieniowym, gdy jego ściany nie zostały rozerwane”
oraz zapis doprecyzowujący, że „gwałtowna zmiana równowagi układu może następować także
z jednoczesnym wyzwoleniem się cieczy”. Ryzyko wybuchu obejmuje także szkody powstałe na
skutek implozji.
2.2.3. Za powódź uważa się zalanie ubezpieczonego mienia, niezależnie od miejsca położenia,
w szczególności w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących.
Zakres ubezpieczenia obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek powodzi
w mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu
ustawy Prawo wodne.
2.2.4. Za ryzyko śniegu uważa się działanie ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie
oraz szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp.
na ubezpieczone mienie w wyniku działania śniegu/lodu, a także przewrócenie się mienia
sąsiedniego wskutek działania śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie. Za ryzyko śniegu uważa
się również szkody spowodowane zalaniem w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu.
2.2.5. Za lawinę uważa się gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu, kamieni, ziemi
lub skał ze stoków.
2.2.6. Za osunięcie się ziemi uważa się ruch ziemi na stokach niespowodowany działalnością ludzką.
2.2.7. Za deszcz nawalny uważa się deszcz o współczynniku wydajności wynoszącym nie mniej niż 3.
2.2.8. Za mróz uważa się ujemną temperaturę powietrza tj. poniżej zera stopni Celsjusza.
2.2.9. Za huragan rozumie się wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/sek., chyba że ogólne
lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują prędkość niższą. Prędkość wiatru ustala
się na podstawie potwierdzenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku
takiej możliwości - na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia lub
w bezpośrednim sąsiedztwie. Ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty odszkodowania, gdy huragan

6.

nie wyrządzi masowych szkód. W ramach ryzyka huraganu pokryte zostaną również szkody
spowodowane przez drzewa, krzewy, maszty inne budowle i przedmioty, linie napowietrzne, które
uszkodzą ubezpieczone mienie (w tym mienie znajdujące się na zewnątrz budynków i budowli) na
skutek działania huraganu/ wiatru.
2.3.

Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek
działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym,
niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego / Ubezpieczonego. Nie stosuje
się odmiennych zapisów ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, w tym
uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych
zdarzeń.

2.4.

Za szkodę rozumie się także zalanie, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia,
powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli
w wyniku zalania, skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji
i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie
lub zniszczenie.

2.5.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko katastrofy budowlanej samoistnej,
za które uważa się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a
także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek
szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane) z przyczyn innych niż objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyk
wymienionych w Umowie. Ochrona ubezpieczeniowa katastrofy budowlanej samoistnej nie
obejmuje szkód w obiektach:

2.5.1

nieposiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;

2.5.2

tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania;

2.5.3

użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem;

2.5.4

nieposiadających aktualnej książki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzeniem stanu
technicznego obiektu;

2.5.5

w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany
w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji
projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, o ile stanowiło to bezpośrednią przyczynę
szkody.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach niniejszego rozszerzenia ograniczona jest do limitu
odpowiedzialności w wysokości 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych zero
groszy) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym (polisowym) .

7.

Katastrofa budowlana wynikająca z innych niewyłączonych zdarzeń objęta jest ochroną
ubezpieczeniową do pełnej wartości mienia bez względu na ustalony powyżej limit.
2.6.

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio
wskutek wyładowania atmosferycznego oraz wskutek niezachowania parametrów prądu
elektrycznego, w szczególności spowodowane indukcją prądu elektrycznego oraz na skutek
przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, w tym także szkody
w wyniku wyładowań atmosferycznych powstałe w urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub
sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) znajdujących się w miejscu ubezpieczenia lub
elektronicznych.
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Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia od ryzyk żywiołowych będzie również
obejmowała:

3.1.

szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: akcji ratowniczej, wyburzania,
odgruzowywania prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia,
a także szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu spowodowanym zdarzeniami
objętymi zakresem ubezpieczenia;

3.2.

szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie
ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas
prowadzenia

prac/robót

związanych

m.in.

z budową

bądź

montażem,

przebudową

lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją itp. oraz związanymi z tym próbami
i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty,
jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające);
Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie
pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. Mienie nowe, będące przedmiotem budowy podlega
ochronie ubezpieczeniowej do limitu odpowiedzialności 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion
złotych zero groszy) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym (polisowych).
Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w zakresie ryzyk określonych w Sekcji II w pkt. 2.1.1. oraz
w pkt. 2.1.2 Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”.
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Postanowienia dodatkowe
Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mające zastosowanie do Umowy:

4.1.

określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one
zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną
powstania szkody.

4.2.

zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe
wskutek wad projektowych, wad materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania, błędów
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w produkcji i wad ukrytych, takie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności będą miały
zastosowanie tylko i wyłącznie do mienia bezpośrednio dotkniętego szkodą i stosuje
się je wyłącznie w przypadku, w którym nie nastąpiło inne wyraźnie niewyłączone zdarzenie.
Z ochrony ubezpieczeniowej nie są wyłączone szkody w innym ubezpieczonym mieniu, powstałe
w wyniku zdarzenia będącego następstwem zdarzeń wskazanych.
4.3.

przewidują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności w związku z wystąpieniem ryzyka
podtopień, takie wyłączenia lub ograniczenia nie będą miały zastosowania na potrzeby umowy
ubezpieczenia.

4.4.

przewidują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody spowodowane
pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, takie wyłączenia lub ograniczenia nie
będą miały zastosowania na potrzeby umowy ubezpieczenia.

4.5.

przewidują

wyłączenia

lub

ograniczenia

odpowiedzialności

stosowane

w

ogólnych

lub w szczególnych warunkach ubezpieczenia z tytułu powodzi w mieniu znajdującym
się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne, takie wyłączenia lub ograniczenia nie będą miały zastosowania do
Umowy, a w szczególności nie będą miały zastosowania ograniczenia lub wyłączenia
odpowiedzialności z tytułu powodzi w mieniu znajdującym się w miejscu objętym ryzykiem
powodzi w ostatnich 15 latach;
4.6.

przewidują ograniczenia lub wyłączenia w zakresie ryzyk zdefiniowanych w Umowie, takie
ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności nie będą miały zastosowania do Umowy,
z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy;

4.7.

przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody w mieniu zabytkowym,
bądź przewidują wyłączenie lub ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kosztów
związanych ze szkodą w mieniu zabytkowym, takie postanowienia ogólnych lub szczególnych
warunków ubezpieczenia nie będą miały zastosowania do Umowy.
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Suma i system ubezpieczenia:
Wartość odtworzeniowa na sumy stałe;
Przedmiot, sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności:

6
6.1.

Lp.

Aktualne znane Ubezpieczającemu sumy ubezpieczenia odzwierciedla tabela:

Nazwa ulicy

Wartość odtworzeniowa (PLN)

MOSTY

9.

krajowe
1

Brzeska nad rzeką Wisłą

39 787 571,48

wojewódzkie
2

Nowohucka nad rzeką Wisłą

55 388 221,69

powiatowe
3

Konopnickiej nad rzeką Wisłą

40 044 962,33

4

Starowiślna nad rzeką Wisłą

34 565 666,05

5

Grudzińskiego nad rzeką Wisłą

141 221 999,02

6

Zielińskiego nad rzeką Wisłą

79 857 342,20

7

Dietla nad rzeką Wisłą

54 748 684,23

8

Krakowska nad rzeką Wisłą

35 013 828,50

9

Klasztorna - Półłanki nad rzeką Wisłą

20 237 742,97

WIADUKTY
krajowe
10

11

12

13
14

Opolska - Lublańska nad al. 29-go
Listopada
Lublańska - Bora Komorowskiego (strona
północna) nad Rondem Polsadu
Lublańska - Bora Komorowskiego (strona
południowa) nad Rondem Polsadu
ul. Conrada - Radzikowskiego nad Rondem
Ofiar Katynia
Jasnogórska nad drogami dojazdowymi

14 588 101,03

8 651 626,71

8 651 626,71

42 656 313,61
18 729 110,94

wojewódzkie
ul.Nowohucka
15

-

od

Powstańców

Wielkopolskich - str.północna nad ul. 5 995 728,22
Klimeckiego i ul. Kuklińskiego

16

j.w. str.południowa nad ul. Klimeckiego i
ul. Kuklińskiego

5 995 728,22

powiatowe

10.

Kotlarska - strona zachodnia nad ul.

17

Podgórską
Kotlarska - strona wschodnia nad ul.

18

Podgórską

5 749 312,01

5 749 312,01

TUNELE
powiatowe
Św . Rafała Kalinowskiego pod Dworcem
19

PKP
Armii

20

Krajowej

i Jasnogórskiej

pod

Rondem Ofiar Katynia

Łącznie (poz. 1-20)

6.2.

19 038 562,17

19 465 639,76

656 137 079,86

Sumy ubezpieczenia zostały podane według stanu aktualnego na dzień 2017.08.31.
Ubezpieczyciel będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami „Klauzuli
pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia”, o której mowa w Sekcji III pkt. 1 ppkt. 1.2 Załącznika
nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”.
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Miejsce ubezpieczenia:
Zgodnie z tabelą z Sekcji II pkt. 6.1. Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”.
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Franszyza i udziały własne:
Franszyza redukcyjna: 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych zero groszy),
z wyjątkiem szkód powodziowych, dla których franszyza redukcyjna wynosi 5% należnego
odszkodowanie, nie mniej niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych zero groszy).
Pozostałe franszyzy i udziały własne zniesione.
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Wypłata odszkodowań:
Odszkodowania będą wypłacane:

9.1.

dla szkód w środkach trwałych - w pełnej wysokości poniesionych i udokumentowanych
kosztów usunięcia szkody lub w wysokości kosztów zakupu, a także odbudowy zniszczonego
przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii
sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów
eksploatacyjnych, powiększonych o koszty transportu i montażu, koszty nadzoru i dokumentację,
jednakże nie więcej niż suma ubezpieczenia.

9.2.

W

przypadku

szkody

objętej

ochroną

ubezpieczeniową,

Ubezpieczyciel

zezwala,

aby uszkodzone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnie wybranej
lokalizacji według uznania Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego oraz w sposób odpowiadający
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wymogom Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub w innej technologii, jeżeli nowe mienie
spełniać będzie zbliżone funkcje użytkowe, pod warunkiem, że wysokość odszkodowania w
żadnym przypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić,
gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej lokalizacji.
9.3.

W przypadku gdy Ubezpieczający/ Ubezpieczony zrezygnuje z odtworzenia mienia po szkodzie
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na takich zasadach, jakby odtworzenie mienia nastąpiło,
tzn. mienie zostało naprawione lub odbudowane.

9.4.

Z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone
do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w stosunkach danego
rodzaju.

9.5.

Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do poszczególnego środka
trwałego za powstałe w nim szkody (zarówno częściowe, jak i całkowite) stanowi jego wartość
odtworzeniowa, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy, a w szczególności
„Klauzuli automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości”, o której mowa w Sekcji III pkt. 1
ppkt. 1.11 Załącznika nr 1 do Umowy "Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz „Klauzuli wartości
przezornych / kwot nie pokrytych”, o której mowa w Sekcji III pkt. 2 ppkt. 2.1. Załącznika
do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia” (jeżeli ma ona zastosowanie do umowy
ubezpieczenia).

9.6.

Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, o ile jego wartość
została uwzględniona w sumie ubezpieczenia, za wyjątkiem sytuacji, w której Ubezpieczony
jest uprawniony do dokonania odliczenia VAT.

9.7.

Suma ubezpieczenia ulega obniżeniu (konsumpcji) o wysokość wypłaconych odszkodowań.

9.8.

Dla ubezpieczonego mienia o charakterze zabytkowym, odszkodowanie będzie uwzględniać
również koszty związane z odbudową mienia o charakterze zabytkowym lub uwzględniające
m. in. projekty architektoniczne, opinie i konsultacje związane z ochroną zabytków.
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Klauzule Dodatkowe obligatoryjne - stanowiące obligatoryjne, szczególne postanowienia
Umowy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej:

10.1.

„Klauzula zmian struktury organizacyjnej”;

10.2.

„Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia”,

10.3.

„Klauzula aktów terroryzmu i sabotażu”,

10.4.

„Klauzula zniesienia proporcji”,

10.5.

„Klauzula początku okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela”,

10.6.

„Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych”,

10.7.

„Klauzula reprezentantów”,
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10.8.

„Klauzula pro rata temporis”,

10.9.

„Klauzula ratalna”,

10.10. „Klauzula okolicznościowa”,
10.11. „Klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości”,
10.12. „Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia”,
10.13. „Klauzula kosztów dodatkowych”,
10.14. „Klauzula rzeczoznawców”,
10.15. „Klauzula odtworzenia dokumentacji”,
10.16. „Klauzula stempla bankowego”,
10.17. „Klauzula prolongaty zapłaty składki”,
10.18. „Klauzula warunków i taryf”,
10.19. „Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia”,
10.20. „Klauzula terminu zgłoszenia szkody”,
10.21. „Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie”,
10.22. „Klauzula zakazu potrącania”,
10.23. „Klauzula rozstrzygania sporów”.
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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 Sekcji III pkt. 2 Załącznika do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”,
oceniana przez Zamawiającego i punktowana jako kryteria oceny ofert zgodnie
z postanowieniami SIWZ.

III.

SEKCJA III

1.

OBLIGATORYJNE KLAUZULE DODATKOWE:

1.1 „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
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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
(ubezpieczenia), Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu (według wskazania przez Ubezpieczającego)
przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej zgodnie
z postanowieniami „Klauzuli pro rata temporis”, o której mowa w Sekcji III pkt. 1 ppkt. 1.8
Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Ubezpieczenia”, bez potrącania kosztów
manipulacyjnych;
1.2 „Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia”: Jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony
zgłasza do Umowy (ubezpieczenia) jako przedmiot ubezpieczenia składniki mienia według stanu
z daty innej, niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną
ubezpieczeniową wartość składników mienia według stanu z dnia rozpoczęcia ochrony.
Ubezpieczający/ Ubezpieczony uprawniony jest do aktualizacji stanu składników mienia w terminie
do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej; Odpowiedzialność Ubezpieczyciela
- na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej,
niż 10% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia; Pierwsza aktualizacja obejmuje również
zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem, zmniejszeniem wartości lub likwidacją
składników mienia; Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia lub zwrot składki w związku
ze zmniejszeniem sumy ubezpieczenia zostaną rozliczone przez potrącenie, a różnica zapłacona
zgodnie

z

pozostałymi

postanowieniami

Umowy;

Wraz

ze

zgłoszeniem

zwiększenia

lub zmniejszenia sumy Ubezpieczający/ Ubezpieczony przedstawi wykaz składników mienia
podlegających ubezpieczeniu lub wyłączonych z ubezpieczenia;
1.3 „Klauzula aktów terroryzmu i sabotażu”: Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody
powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku: ognia, wybuchu, upadku statku powietrznego, akcji
ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem
aktów terroryzmu lub sabotażu, lokautu lub zwolnienia grupowego.
Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie
chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych
skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się: działanie osoby lub grupy osób,
powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są powiązane
ze zdarzeniami określonymi w wyłączeniach do niniejszej klauzuli, działanie legalnie ustanowionej
władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń,
umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie
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strajku lub przeciwstawienie się lokautowi, działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające
takim czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich czynności.
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:
•

spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub
biologicznych,

•

spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie
jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego,

•

wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania
jądrowego lub skażenia radioaktywnego,

•

wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności,

•

powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji
przez legalną władzę,

•

szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek
płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej klauzuli.
Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim następstwem:
działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego,
powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia
przez rząd lub inne władze kraju, wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem,
zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w punkcie powyżej.
Łączny limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym
(polisowym) dla szkód w mieniu objętych zakresem niniejszej klauzuli wynosi 3.000.000 USD
(słownie: trzy miliony USD) w przeliczeniu na zł zgodnie z kursem średnim NBP z dnia zawarcia
Umowy.

1.4 „Klauzula

zniesienia

proporcji”:

Jeżeli

Ubezpieczający/Ubezpieczony

zadeklaruje

do ubezpieczenia środki trwałe w wartości odtworzeniowej, Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane
wartości

bez

względu

na

wiek,

stopień

umorzenia

(amortyzacji)

i

technicznego

lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia. Zasady proporcji nie stosuje się, gdy wartość
odtworzeniowa przedmiotu szkody nie jest wyższa, niż 130% jego sumy ubezpieczenia lub gdy
wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody.
1.5 „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.
1.6 „Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych”: Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia
przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony
ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.
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1.7 „Klauzula

reprezentantów”:

Ubezpieczyciel

jest

wolny

od

odpowiedzialności,

jeżeli

Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie; W przypadku wyrządzenia szkody
wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego odszkodowanie należy się,
a Ubezpieczyciel nie może powoływać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub częściowej
odmowy lub ograniczenia wypłaty odszkodowania; Zmniejszenie lub odmowa wypłaty
odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne zachowanie przyczyniło się
do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody; Za zachowanie Ubezpieczonego/
Ubezpieczającego uznaje się działania Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
1.8 „Klauzula pro rata temporis”: Wszelkie rozliczenia płatności inne, niż wynikające z „Klauzuli
automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości”, o której mowa w Sekcji III pkt. 1 ppkt. 1. 11 oraz
„Klauzuli pierwszej aktualizacji”, o której mowa w Sekcji III pkt. 1 ppkt. 1.2 Załącznika nr 1 do
Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”, dokonywane będą proporcjonalnie za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej, bez potrącania kosztów manipulacyjnych lub im podobnych.
1.9 „Klauzula ratalna”: W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania
przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający/
Ubezpieczony nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej
do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona
kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych jeszcze rat składki (raty niewymagalne),
które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia.
1.10 „Klauzula okolicznościowa”: Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie
zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenia przebiegu zdarzenia,
ustalenia osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami,
bez konieczności oczekiwania na orzeczenie lub inne rozstrzygnięcie prawomocnie kończące
postępowanie w sprawie dotyczącej szkody wydane przez sąd lub inny uprawniony podmiot, w tym
postanowienie o umorzeniu postepowania.
1.11 „Klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości”: Ubezpieczyciel obejmie
automatyczną ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji,
przeszacowań potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz innych stanów faktycznych
i prawnych prowadzących do zmiany wartości ubezpieczanego mienia.
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji
lub inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia
na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia)
w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.
W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta
ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego, za zgodą Ubezpieczyciela.
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2. W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek
zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia
składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości mienia.
Limit automatycznego pokrycia: 5 % sumy ubezpieczenia, nie mniej niż 5.000.000,00 zł
(słownie: pięć milionów złotych zero groszy) w okresie rozliczeniowym (polisowym).
Terminy zgłaszania: 30 dni po danym okresie rozliczeniowym (polisowym).
Zasady rozliczania:1/2 stawki obowiązującej dla danego okresu rozliczeniowego (polisowego).
Płatność składki: Składka jest płatna w terminie 14 dni od momentu doręczenia
Ubezpieczającemu dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez Ubezpieczyciela.
„Klauzula pro rata temporis” nie ma zastosowania.
1.12 „Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia”: Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję
o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia,
a

Ubezpieczyciel

w takim wypadku nie

ograniczy odszkodowania

bądź nie

uchyli

się od odpowiedzialności. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła
naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie
przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia).
1.13 „Klauzula kosztów dodatkowych”:
1.

Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej:
1.1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego
zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy
ubezpieczenia,
1.2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu
niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia,
1.3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części
niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania
– dodatkowy limit w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych zero
groszy),
1.4) zwiększone koszty odtworzenia elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe
w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem
– dodatkowy limit w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero
groszy),
1.5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu
ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione
w związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień
umowy

17.

– dodatkowy limit w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero
groszy),
1.6) koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym
montażem nie uszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia
dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia
– dodatkowy limit w wysokości 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych zero
groszy),
2.

Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1) i 1.2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik
działań zabezpieczających i ratowniczych.

3.

Jeżeli koszty, o których mowa w ust.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach
określonych w ust.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach
dodatkowego limitu odpowiedzialności (overlimit) – nie więcej niż łącznie w okresie
rozliczeniowym (polisowym) 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy).

4.

Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy
działania wiążące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte
na polecenie Ubezpieczyciela.

5.

Ubezpieczyciel pokryje ponadto udokumentowane koszty związane z odbudową mienia
o charakterze zabytkowym lub uwzględniające m. in. projekty architektoniczne, opinie
i konsultacje związane z ochroną zabytków w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności
(overlimit) w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych zero groszy).

1.14 „Klauzula rzeczoznawców”: W ramach odszkodowania Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje
konieczne

i

uzasadnione

koszty

rzeczoznawców

poniesione

przez

Ubezpieczającego/

Ubezpieczonego, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody do limitu 500.000,00 zł (słownie:
pięćset tysięcy złotych zero groszy). Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela,
przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami.
1.15 „Klauzula odtworzenia dokumentacji”: Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty
związane z odtworzeniem, oczyszczeniem, osuszeniem, odgrzybieniem itp. dokumentacji
produkcyjnej, finansowej bądź archiwalnej (w tym także koszty odtworzenia nośników na których
dokumentacja była zawarta), która została zniszczona, uszkodzona bądź utracona na skutek zdarzenia
objętego zakresem ubezpieczenia.
Dodatkowy limit odpowiedzialności 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy).
1.16 „Klauzula stempla bankowego”: Za datę dokonania płatności przez Ubezpieczającego 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 znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków pieniężnych.
1.17 „Klauzula prolongaty zapłaty składki”: Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki
ubezpieczeniowej lub raty składki o czternaście dni, bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi

18.

odsetkami za zwłokę, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczająceg
do Ubezpieczyciela, przed upływem terminu płatności składki.
1.18 „Klauzula warunków i taryf”: Wszelkie rozliczenia składek ubezpieczeniowych, w tym rozliczenia
wynikające z doubezpieczenia, podwyższania lub obniżenia sumy ubezpieczenia lub limitu bądź
podlimitu odpowiedzialności inne, niż wynikające z „Klauzuli automatycznego pokrycia i
zmniejszenia wartości”, o której mowa w Sekcji III pkt. 1 ppkt. 1.11 Załącznika nr 1 do Umowy „Opis
Przedmiotu Zamówienia”, albo z „Klauzuli pierwszej aktualizacji”, o której mowa w Sekcji III pkt. 1
ppkt. 1.2 Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”, dokonywane będą na podstawie
warunków i stawek stosowanych w niniejszej Umowie (ubezpieczenia).
1.19 „Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia”: Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie
Umowy (ubezpieczenia) przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:
a)

jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z Umowy
(ubezpieczenia), przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi
być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,

b)

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.

1.20 „Klauzula terminu zgłoszenia szkody”: Termin zgłoszenia wypadku wynosi 7 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.
1.21 „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.
1.22 „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 do opłacenia kolejnych rat składki
w terminach innych, niż określone w Umowie (ubezpieczenia).
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1.23 „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.

2.

KLAUZULE DODATKOWE FAKULTATYWNE:

2.1.

„Klauzula wartości przezornych/ kwot niepokrytych”: W sytuacji, kiedy wystąpi
niedoubezpieczenie w jakimkolwiek ubezpieczonym składniku majątku, ustalony w ramach
niniejszej klauzuli dodatkowy limit w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych
zero groszy) w okresie rozliczeniowym podwyższy sumę ubezpieczenia danego składnika/
składników majątku do ich prawidłowej wartości.

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 aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp.- nadwyżkowa”:

1)

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje szkody spowodowane działaniem osób trzecich,
powstałe w związku z sabotażem, strajkiem, rozruchami, zamieszkami, demonstracją, blokadą,
niepokojem społecznym, w tym m. in. wszelkiego rodzaju szkody związane z akcją (indywidualną,
czy grupową) organizowaną z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych, socjalnych,
ekologicznych i innych skierowanych przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia
chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub Gminy Miejskiej Kraków, transportu publicznego,
zakładów usługowych, wytwórczych i innych prowadzących działalność gospodarczą i innych tego
typu lub podobnych zdarzeń, włącznie z aktami terroryzmu.

2)

Dla ryzyka terroryzmu ustanawia się limit odpowiedzialności w wysokości: 4.000.000 USD
(słownie: cztery miliony USD) w przeliczeniu na zł zgodnie z kursem średnim NBP z dnia zawarcia
umowy na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym (polisowym).
Przy czym dla szkód wyrządzonych w wyniku aktów terroryzmu powyżej limitu podstawowego
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opisanego

w

klauzuli

obligatoryjnej

z

„Klauzuli

aktów

terroryzmu

i

sabotażu”,

o której mowa w Sekcji III pkt. 1 ppkt. 1.3 Załącznika nr 1 do Umowy „Opis przedmiotu
zamówienia” (nadwyżka ponad 3.000.000 USD – słownie: trzy miliony USD) zastosowanie będzie
franszyza redukcyjna w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy)
Dla pozostałych ryzyk opisanych w niniejszej klauzuli nie wprowadza się limitu odpowiedzialności.
3)

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód spowodowanych przez ataki nuklearne, skażenia biologiczne
i chemiczne.

2.4.

„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.
Ubezpieczający nie jest zobowiązany do zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela, jeżeli szkoda
dotyczy innego Ubezpieczonego.
2.5.

„Klauzula

zaliczkowa”:

Ubezpieczyciel

zobowiązany

jest

zapłacić

Ubezpieczającemu

lub Ubezpieczonemu zaliczkę w wysokości 50% kosztorysowej wartości bezspornej szkody
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zapłatę zaliczki. Za bezsporną uważa się szkodę
powstałą z ryzyka objętego Umową (ubezpieczenia). Kosztorys, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, Ubezpieczony przedstawia Ubezpieczycielowi do akceptacji najpóźniej wraz z
wnioskiem o wypłatę zaliczki. Wysokość wynikającą z kosztorysu przyjmuje się za bezsporną
jedynie dla potrzeb ustalenia zaliczki.
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
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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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