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Załącznik 9B do SIWZ - dotyczy zadania 3

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIA NR – ............................................................

zawarta w dniu ........................................2018 roku pomiędzy:
TRAMWAJEM FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-027), przy ul. Jagiellońskiej 94c, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332741, NIP: 5542829893, REGON: 340560490, o
kapitale zakładowym 16.575.000,00 zł w całości wpłaconym, zwanym dalej w tekście "Zamawiającym"
reprezentowanym przez:
Macieja Kozakiewicza - Prezesa Zarządu

a
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

...........................................................................................................

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Zamawiający jest oznaczony i występuje w załącznikach do niniejszej Umowy oraz w pozostałych
dokumentach ubezpieczeniowych również jako: Ubezpieczający i/lub Ubezpieczony.
Na mocy niniejszej Umowy Ubezpieczonym może być również inny podmiot, jednostka wskazana przez
Zamawiającego w jednostkowej umowie ubezpieczenia (polisie).
2. Wykonawca jest oznaczony i występuje w załącznikach do niniejszej umowy oraz w pozostałych  dokumentach
ubezpieczeniowych również jako: Ubezpieczyciel/Zakład Ubezpieczeń.
3. W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o numerze: ................/ t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 / -
ZADANIE 3, Prawo zamówień publicznych, Strony zawierają Umowę za pośrednictwem i przy udziale
Grupy Brokerskiej ODYS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz,  wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000186231, NIP: 967-
10-95-541, REGON: 092574927, kapitał zakładowy: 50.000 PLN w całości opłacony, która jest brokerem
Zamawiającego, zwaną dalej w tekście „Brokerem”, reprezentowaną przez: Mirosława Krzemkowskiego –
uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji Brokera następującej treści:

§ 2
Przedmiot ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy szynowe Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia od szkód
elektrycznych i mechanicznych /MB/.
2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

§ 3
Okres ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie obejmuje okres nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczenia wystawiane
zostaną  na okres 1 roku (12 miesięcy), na zasadach określonych  w ustępie 3 niniejszego paragrafu,  z
możliwością jej wypowiedzenia zgodnie z regulacją § 7 niniejszej umowy.
3. Polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczenia  wystawiane
zostaną w okresach:
- 01.01.2019 - 31.12.2019 (pierwszy okres polisowy),
- 01.01.2020 - 31.12.2020 (drugi okres polisowy),
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- 01.01.2021 - 31.12.2021 (trzeci  okres polisowy),
- 01.01.2022 - 31.12.2022 (czwarty okres polisowy) przy założeniu że:
1) w pierwszym okresie polisy potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą
wystawiane na okres od dnia 01.01.2019 r. i/lub od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia – dotyczy mienia które
Zamawiający posiada, lub od dnia zakupu, przejęcia – dotyczy mienia nowo nabytego do dnia 31.12.2019
roku.
2) w drugim okresie polisowym potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą
wystawiane na okres od dnia 01.01.2020 r. – dotyczy mienia które Zamawiający posiada, lub od dnia zakupu,
przejęcia, przystąpienia – nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2020 roku.
3) w trzecim okresie polisowym potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą
wystawiane na okres od dnia 01.01.2021 r. – dotyczy mienia które Zamawiający posiada, lub od dnia zakupu,
przejęcia, przystąpienia – nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2021 roku.
4) w czwartym okresie polisowym potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą
wystawiane na okres od dnia 01.01.2022 r. – dotyczy mienia które Zamawiający posiada, lub od dnia zakupu,
przejęcia, przystąpienia – nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2022 roku.
4. Polisy ubezpieczeniowe (umowy jednostkowe) potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów
ubezpieczenia w stosunku do mienia będące  przedmiotem leasingu lub użytkowanego na podstawie
umów cywilno-prawnych, na wniosek Zamawiającego lub Brokera zostaną wystawione na okres 12
miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
5. W stosunku do polis ubezpieczeniowych (umów jednostkowych) potwierdzających zawarcie poszczególnych
rodzajów ubezpieczenia, które zostały wystawione na wniosek Wykonawcy na cały okres ubezpieczenia tj.
01.01.2019 r. - 31.12.2022 r., lub które zostały wystawione do końca okresu ubezpieczenia tj. do dnia
31.12.2022 r., - suma ubezpieczenia, suma gwarancyjna, pojemność polisy, limity odpowiedzialności w tym
limity zawarte w klauzulach odnoszą się zawsze do okresu 12 miesięcy w ramach okresów polisowych
o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 4
Zakres ubezpieczenia

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia mienia Zamawiającego, zgodnie z
przedstawioną w wyniku procedury przetargowej ofertą, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ), które  stanowią załączniki do niniejszej Umowy.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są ryzyka ubezpieczeniowe na podstawie SIWZ w zakresie który został
określonych w załączniku 1B stanowiących integralną część niniejszej Umowy oraz obowiązujących u
Wykonawcy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia – w zakresie w jakim nie są sprzeczne z SIWZ i niniejszą
umową, chyba że są korzystniejsze dla Zamawiającego.
3. Wykonawca akceptuje możliwość wyrównywania okresów  poszczególnych rodzajów ubezpieczenia przez
Zamawiającego w terminach i na zasadach określonych w § 3 ust 2 i 3 niniejszej Umowy ze  składką
naliczoną proporcjonalnie (zasada pro rate temporis), do końca  okresu na jaki zostanie wystawiona polisa
zgodnie z regulacją § 3 ust 3.
4. Mienie zakupione, zgłoszone, przejęte  w trakcie trwania niniejszej umowy przez Zamawiającego i/lub
przystąpienie przez Zamawiającego do niniejszej Umowy, będzie ubezpieczone według stawek
określonych w ofercie tj. załączniku nr 3B do SIWZ dla poszczególnych  składników mienia (przedmiotów
ubezpieczenia). Składka będzie naliczona proporcjonalnie (zasadach pro rate temporis), do końca  okresu
na jaki zostanie wystawiona polisa, zgodnie z regulacją § 3 ust 3.
5. Stawki za ubezpieczenie poszczególnych składników mienia (przedmiotów ubezpieczenia) które zostały
przedstawione w ofercie tj.  w załączniku nr 3B (kolumna 5)  do SIWZ dotyczą 12- miesięcznego okresu
ubezpieczenia.
6. W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia przez
Wykonawcę na korzystniejsze dla Zamawiającego, będą miały zastosowanie automatycznie, w innym
przypadku obowiązujące będą warunki z dnia podpisania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany
zawiadomić Zamawiającego o zmianie Ogólnych  warunków ubezpieczenia zawierające postanowienia
korzystniejsze od dotychczasowych w terminie 14 dni od  daty wejścia ich w życie.
7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian sum ubezpieczenia w okresie trwania niniejszej Umowy
ubezpieczenia z zastrzeżeniem zapisów wynikających z niniejszego paragrafu. Zmiana sum ubezpieczenia
spowoduje przeliczenie składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia z zastosowaniem stawek
wynikających z załącznika nr 3B (kolumna 5) do SIWZ.
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§ 5
Składka za ubezpieczenia

1. Całkowita wartość zamówienia (cena brutto za składkę) zgodnie z ofertą przetargową, stanowiącą załącznik
do niniejszej Umowy, wynosi: .......... PLN (słownie: .............................................................................................)
2. Składki wynikające z ubezpieczeń zawieranych w myśl przedmiotowej Umowy będą każdorazowo zapisane
i określone na polisach a sposób jej wyliczenia będzie zgodny z ofertą Wykonawcy oraz zapisami
wynikającymi z § 4. niniejszej Umowy.
3. Zamawiający zapłaci składkę zgodnie z  harmonogram opłat,  który będzie załącznikiem do jednostkowej
umowy ubezpieczenia (polisy). Opłaty zamieszczone w harmonogramie będą wynikały z  wystawionych  polis.
4. Składki z umów jednostkowych (polis) w ramach poszczególnych okresów polisowych o których mowa w
§ 3 ust. 3 niniejszej Umowy, będą płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy w dwóch lub czterech
równych ratach.
5. Stawki/składki  za ubezpieczenie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń  które zostały przedstawione w
ofercie przez Wykonawcę dotyczą  12- miesięcznego okresu ubezpieczenia (okresu polisowego - pierwszego,
drugiego i trzeciego).

§ 6
Postępowanie w razie szkody

Zamawiający w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia postępuje zgodnie z
warunkami niniejszej Umowy lub zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (OWU)
Wykonawcy.

§ 7
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

1. Prawo wypowiedzenia umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta przysługuje stronom za
uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku
1) Wykonawcy z chwilą przejścia na inną osobę prawną własności lub innego tytułu do posiadania przedmiotu
ubezpieczenia (przy czym wypowiedzenie dotyczyć będzie jedynie części umowy odnoszącej się do
ubezpieczenia ww. przedmiotu ubezpieczenia), chyba że Wykonawcy wyrazi pisemną zgodę na przeniesienie
prawa i obowiązków z tytułu umowy ubezpieczenia na nowego właściciela lub użytkownika;
2) Zamawiającemu, w przypadku zaprzestana prowadzenia działalności.
2. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W razie wypowiedzenia umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (składka ubezpieczeniowa) z
tytułu wykonania umowy zgodnie z zasadą określoną w ogólnych warunkach przedmiotowego ubezpieczenia.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Ustala się, że polisy wystawione przez Wykonawcę będą zgodne z wymogami zapisanymi w załączniku 1B
oraz SIWZ, stanowiących integralną część niniejszej Umowy.

2. W razie wynikłego sporu czy konfliktu, pomiędzy stronami, w pierwszej kolejności będą miały zastosowanie
warunki określone w Umowie oraz w załączniku 1B do niniejszej Umowy, zapisy SIWZ, a dopiero w
następnej kolejności zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczeń i inne regulacje Wykonawcy. Po ich
wyczerpaniu każda ze stron może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji programu ubezpieczeniowego (załączniki 1B do niniejszej
Umowy) w okresie ubezpieczenia wynikającym z § 3 niniejszej Umowy, przy czym weryfikacja programu
ubezpieczeniowego, która jest wynikiem zmiany stanu prawnego nie może pociągać za sobą żadnych
konsekwencji w stosunku do Zamawiającego w tym na jego niekorzyść zmiany składki ubezpieczeniowej.
Wykonawca dokona obniżenia składki w przypadku zmniejszenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
Wykonawca ma prawo do podwyższenia składki w przypadku zawnioskowania przez Zamawiającego o
rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyka które nie były ujęte w programie ubezpieczeniowym (załączniki
1B do niniejszej Umowy).

4. Zamawiający przed okresem ubezpieczenia lub w trakcie okresu ubezpieczenia – okresie polisowym o
którym mowa w § 3  ust 3 niniejszej Umowy, określi Wykonawcy sposób przygotowania jednostkowych
umów ubezpieczenia – polis.

5. Do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią. Ewentualna zgoda Zamawiającego winna być wyrażona w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

7. Zgodnie z art. 144 ust.1 oraz art. 142 ust. 1 punkt 5 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w
stosunku do treści oferty w zakresie:
1) zmniejszenia lub zwiększenia ceny brutto za składkę (określonej w § 5 ust. 1 Umowy), w przypadku

zmniejszenia lub zwiększenia ilości, wartości majątku, mienia Zamawiającego, zgłoszonego do
ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy, zmniejszenia lub zwiększenia sumy
ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej;

2) wskazanego przez Wykonawcę sposobu realizacji zamówienia (sił własnych, z pomocą
podwykonawców);

3) zakresu zamówienia (jego części) powierzonego Podwykonawcom;
4) jednostki zajmującej się likwidacją szkód.
5) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (w formie pisemnego aneksu) w przypadku zmiany:

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

8.1. W przypadku zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 7 pkt. 5), Wykonawca może wystąpić do
Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę - przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające
zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że
zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim
wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia powyższych zmian do umowy,
Zamawiający zobowiązuje się pokryć podwyżkę wynagrodzenia w takim stopniu, w jakim miały one
wpływ na wzrost wynagrodzenia.

8.2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 5) lit. a, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Wzrost kosztu Wykonawcy
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników bezpośrednio wykonujących
zamówienie na rzecz Zamawiającego, w zakresie wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacja
przedmiotowej umowy.

8.3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 5) lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia pracowników
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, w zakresie wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacja przedmiotowej umowy.

8.4. W celu dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 7 pkt 5) - w formie
pisemnego aneksu – Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie
takiej zmiany wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazać datę, od której nastąpiła bądź nastąpi
zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia
należnego wykonawcy.

8.5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 8.4. - niezbędne dokumenty, z
których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w
szczególności:
- zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni czynności bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi (w przypadku zmiany o
której mowa w ust. 7 pkt 5 lit. a)),
- zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z
kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni czynności bezpośrednio
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związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi– w
przypadku zmiany o której mowa w ust. 7 pkt 5 lit. b).

8.6. W terminie 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 8.4.
Zamawiający przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże
kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

8.7. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiany będą dokonywane ze skutkiem od dnia
zaistnienia (wejścia w życie) zmian stanowiących podstawę zmiany wynagrodzenia.

9. Wykonawca ma obowiązek wykonywania czynności określonych umową z udziałem jego służb lub
podmiotów (osób) działających na jego zlecenie.

10. W przypadku rozpatrywania spraw objętych umową przed sądem Wykonawca zobligowany jest do
czynnego uczestnictwa w nich, w szczególności w przypadku kiedy Pozwanym (Współpozwanym) jest
Zamawiający i który wystąpił o udział w postępowaniu w trybie art. 84 kodeksu postępowania cywilnego.

11. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian nanoszonych przez Wykonawcę na załącznikach 1B-2B  do
niniejszej Umowy, jak również dodatkowych informacji, wyjaśnień i uregulowań.

12. Niniejsza umowa została zawarta i będzie wykonywana przez cały okres jej obowiązywania za
pośrednictwem i przy udziale Grupy Brokerskiej ODYS Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

13. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wprowadzone będą w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy:
1. ustawa kodeks cywilny,
2. ustawa o działalności ubezpieczeniowej,
3. ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiającego, jeden dla Brokera.

Załączniki do niniejszej  Umowy:
1B) zakres ubezpieczeń pojazdów szynowych (MB)
2B)  definicje klauzul,
- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
- SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY :                                        WYKONAWCA:                               BROKER:
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Załącznik nr 1B do generalnej umowy ubezpieczenia

WYKONAWCA: ...................................................................................................................................................

Warunki realizacji w zakresie ubezpieczeń majątku Zamawiającego
- pojazdów szynowych od szkód elektrycznych jak i mechanicznych /MB/

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy (wymagany minimalny) – realizacja bezwarunkowy

I. Zakres ubezpieczenia
1. Ubezpieczenie pojazdów szynowych w zakresie szkód elektrycznych jak i mechanicznych wg systemu all
risk (od wszystkich ryzyk) wraz z całą elektroniką – oprzyrządowaniem, systemami sterującymi itp.,  przy
uwzględnieniu w szczególności szkód polegających na  uszkodzeniu lub zniszczeniu   przedmiotu ubezpieczenia
powstałe w związku z:
1) działaniem człowieka,
2) wadami produkcyjnymi,
3) przyczynami w eksploatacji
4) działaniem prądu elektrycznego o parametrach niewłaściwych dla ubezpieczonego mienia tj. w wyniku zwarcia
( spięcia ), uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, niezadziałania zabezpieczeń
chroniących przedmiot ubezpieczenia, zmiany napięcia zasilania, zaniku napięcia jednej lub kilku faz itp. oraz
wskutek działania elektryczności atmosferycznej,
5) szkodami które są wynikiem zużycia części, podzespołów i innych elementów przedmiotów ubezpieczenia a
także szkody w samych częściach, podzespołach oraz innych elementach przedmiotu ubezpieczenia,
6) szkody które są wynikiem przerw w dostawie energii elektrycznej,
7) błędami projektowymi, konstrukcyjnymi, szkód powstałych wskutek wadliwego wykonania przez producenta
lub zastosowania wadliwego materiału, z którego wykonana jest przedmiot ubezpieczenia,
8) błędami popełnionymi podczas montażu przedmiotu ubezpieczenia,
9) rozerwaniem spowodowanym działaniem sił odśrodkowych,
10) nadmiernym ciśnieniem lub temperaturą wewnątrz przedmiotu ubezpieczenia,
11) zwarciem,
12) dostaniem się ciała obcego,
13) niezadziałaniem lub wadliwym działaniem urządzeń sygnalizacyjnych,
14) szkodami mechanicznymi i/lub elektrycznymi z uwzględnieniem uszkodzenia silnika, urządzeń napędowych,
osi, urządzeń elektrycznych bądź elektronicznych, agregatów, prądnic, akumulatorów lub ich połączeń,
15) oraz pozostałymi wymienionymi w OWU.
2. Zakład Ubezpieczeń odpowiada dodatkowo, w granicach sumy ubezpieczenia, za szkody w ubezpieczonym
mieniu:
1) będące wynikiem skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia, powstałe w następstwie wystąpienia
co najmniej jednego zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia,
2) powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi umową
ubezpieczenia.
3. W razie zajścia zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń  zwraca również
Ubezpieczającemu, w granicach sumy ubezpieczenia:
1) koszty poniesione w celu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą,
2) koszty wynikłe z zastosowania przez ubezpieczającego wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia
szkody w ubezpieczonym mieniu jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się nieskuteczne.
4. Dodatkowo, z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN ochroną ubezpieczeniową
mogą zostać objęte udokumentowane i uzasadnione koszty:
1) poniesione w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu
części niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją; ochrona obejmuje również koszty
demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są
niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą; w żadnym wypadku nie będą pokrywane
koszty związane z usunięciem zanieczyszczeń gleby lub wody i ich rekultywacją,
2) związane z ratowaniem mienia, inne niż określone w ust. 3 (np. dozór mienia, opłaty za przechowanie),
3) wykonania dokumentacji projektowej i nadzoru nad prowadzonymi pracami w związku z odbudową lub
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remontem, jeżeli Ubezpieczający jest zobowiązany do poniesienia takich kosztów zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
4) związane z organizacją komunikacji zastępczej.
5. Zakresem ubezpieczenia objęte szkody w mieniu podczas pracy, ruchu, będące w posiadaniu
ubezpieczającego.   Mienie zakupione w trakcie ubezpieczenia jest automatycznie ubezpieczone – klauzula nr 3.

II. Katalog wyłączeń (wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy);
1. Zakład Ubezpieczeń  nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą bezpośrednio lub pośrednio wskutek:
1) działania promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego pochodzącego z jakiegokolwiek źródła, a
w szczególności z paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku
reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,
2) następujących zdarzeń (niezależnie od faktu, czy do powstania szkody przyczyniły się w jakimkolwiek stopniu
inne zdarzenia oddziaływujące jednocześnie lub w dowolnej kolejności ze zdarzeniami wymienionymi poniżej):
a) wojny, najazdu, wrogiego działania drugiego państwa, agresji zbrojnej lub działań wojennych bez względu na
fakt, czy wojna została wypowiedziana czy też nie, wojny domowej, buntu, przewrotu, rewolucji, powstania lub
niepokojów społecznych przybierających rozmiary powstania, przewrotu wojskowego, działań uzurpatorskich,
wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego,
b) jakiegokolwiek aktu terroryzmu obejmującego w szczególności:
- użycie lub groźbę użycia siły lub przemocy,
- pozbawienie życia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (obejmujące także usiłowanie, przygotowanie,
pomocnictwo lub groźbę pozbawienia życia czy też zniszczenia lub uszkodzenia mienia), w szczególności na
skutek działania promieniowania radioaktywnego lub zanieczyszczenia środkami chemicznymi lub biologicznymi,
dokonane przez jakiekolwiek osoby lub grupy osób podejmujących działania w szczególności z pobudek
politycznych, religijnych lub ideologicznych, tak aby:
- osiągnąć cele wynikające z przekonań, niezależnie od faktu, czy cele takie zostały w jakiejkolwiek formie
zamanifestowane lub sprecyzowane,
- zastraszyć społeczeństwo lub jakąkolwiek jego część;
c) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków
zdarzeń wymienionych w literach a) i b), a także wszelkich działań pozostających w jakiejkolwiek relacji do
zdarzeń wymienionych w literach a) i b).
3) rozruchów, strajków, lokautów, niepokojów społecznych,
4) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiło na mocy aktu prawnego,
niezależnie od jego formy, wydanego przez władze państwowe lub samorządowe,
5)skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczanego mienia odpadami przemysłowymi, a także
emitowanymi do otoczenia zanieczyszczeniami,
6) umyślnego działania lub zaniechania albo rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność - z zastrzeżeniem klauzuli nr 2,
2. Zakład Ubezpieczeń  nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) spowodowane wadami lub usterkami istniejącymi przed lub w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których
Ubezpieczający lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, wiedziały lub przy zachowaniu należytej staranności
mogły się dowiedzieć,
2) za które, na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień umowy, odpowiedzialne są osoby
trzecie, działające w charakterze dostawcy, producenta, sprzedawcy, wykonawcy prac naprawczych lub
remontowych, spedytora, przewoźnika, lub też innego usługodawcy lub podwykonawcy,
3) powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów,
4) wynikające z korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych, osadzania się kamienia kotłowego lub powolnego i
systematycznego oddziaływania warunków atmosferycznych,
5) powstałe w wyniku ognia, gaszenia pożaru lub następującego po nim wyburzenia lub rozbiórki, bezpośredniego
uderzenia pioruna, wybuchu chemicznego (z wyjątkiem wybuchu gazów spalinowych w kotłach), upadku lub
przymusowego lądowania statku powietrznego, jego części, upadku wszelkich upuszczonych lub wyrzuconych z
niego przedmiotów (w tym ładunku i paliwa), uderzenia pojazdu lądowego, jego części lub przewożonego na nim
ładunku, zawalenia się budynków, zalania, opadów atmosferycznych, zapadania lub osuwania się ziemi, dymu, fali
dźwiękowej, a także powodzi, lawiny, huraganu, trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu lub innych katastrof
naturalnych,
6) powstałe w wyniku kradzieży, w szczególności także kradzieży z włamaniem i rabunku,
7) za które odpowiedzialność regulowana jest w prawie górniczym i geologicznym,
8) w elementach i materiałach, które z uwagi na swoje specyficzne przeznaczenie i warunki pracy ulegają
szybkiemu zużyciu lub które podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, zgodnie z instrukcją
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techniczną i zaleceniami producenta,
9) o charakterze wyłącznie estetycznym (m.in. takie jak zadrapania, pomalowanie powierzchni), nieograniczające
w żaden sposób funkcjonalności,
10) powstałe w wyniku niewyjaśnionego zniknięcia lub których powstanie zostało ujawnione dopiero podczas
przeprowadzania inwentaryzacji,
11) powstałe w wyniku nieuczciwości osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, a także w wyniku
usiłowania lub dokonania oszustwa, wyłudzenia lub wymuszenia rozbójniczego.
12) pośrednie (utrata zysku lub zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, utrata wartości
rynkowej, opóźnienia w dostawie towaru, kary umowne, sądowe lub administracyjne,  grzywny oraz jakiekolwiek
inne kary o charakterze pieniężnym lub odszkodowania o charakterze  karnym, itp.) - z zastrzeżeniem punktu I.4.4.
13) powstałe na wskutek eksploatacji przedmiotu po zaistnieniu szkody bez dokonania napraw, jeżeli
niewykonanie napraw (naprawy) miało wpływ na powstanie drugiej szkody.
3. Zakład Ubezpieczeń  również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty powstałe w związku z
prowadzeniem okresowych badań eksploatacyjnych, przeglądami lub naprawami konserwacyjnymi wynikającymi
z zawartych umów serwisowych.
4. Katalog wyłączeń określony powyżej w punkcie 1, 2 i 3 – ma charakter zamknięty. W związku z
wprowadzeniem katalogu wyłączeń (punkt II, część a załącznika 2 do generalnej umowy ubezpieczenia), wyłącza
się §..... z ogólnych warunków ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń od Wszystkich Ryzyk z dnia ..............................
III. Postanowienia dodatkowe:
1. Odszkodowanie będzie wypłacane do wysokości szkody – wg wartości odtworzeniowej-nowej , w granicach
sumy ubezpieczenia – klauzula nr 6 i 7 wraz z kosztami montażu i demontażu
2. System ubezpieczenia: system sum stałych.
3. Klauzule standardowe:
1) 006 (ubezpieczenie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od
pracy oraz frachtu ekspresowego) – suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia - okresie  polisowym – 50.000,00 PLN,
2) 007 (ubezpieczenie dodatkowych kosztów frachtu lotniczego) – suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - okresie  polisowym – 50.000,00 PLN,
3) 313 ubezpieczenia ryzyka ognia wewnętrznego – zgodnie z wartością/sumą ubezpieczenia przedmiotu
ubezpieczenia.
4. Klauzule generalne numer: 1 - 12.
5. Franszyza redukcyjna – zniesiona,
6. Udział własny – zniesiony,
7. Franszyza integralna - 400,00 PLN,
8. Ubezpieczenie mienia obejmuje w szczególności szkody powstałe w mieniu Zamawiającego, również w
przypadku oddania mienia podmiotom trzecim w zarząd, korzystanie, użytkowanie, najem, dzierżawę i stosunki
podobne.
9. Na podstawie niniejszego Programu (warunków), oprócz pojazdów szynowych mogą być ubezpieczone
również wszelkie maszyny, urządzenia, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia, co zostało potwierdzone
jednostkową umową ubezpieczenia (polisą). W przypadku ubezpieczenie maszyn i urządzeń wszędzie tam, gdzie
w niniejszym Programie (warunkach) i/lub klauzulach mówi się o pojeździe szynowym, należy rozumieć, że
chodzi o ubezpieczoną maszynę i/lub urządzenie.
10. Zakresem ubezpieczenia objęte są także wszelkie szkody (zdarzenia) nie wymienione powyżej, a które nie są
wyraźnie wyłączone   w  Katalogu wyłączeń

............................................................................
( podpisy osób/osoby  wskazanych w dokumencie
uprawnionej/ uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym , reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)



Załącznik nr 2B do generalnej umowy ubezpieczenia

WYKONAWCA: ................................................................................................................................................

Definicje klauzul (które znajdują się w załącznikach nr 1B do generalnej umowy ubezpieczenia)

Klauzula płatności rat (nr1)
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania dla
Ubezpieczającego rat jeszcze niewymagalnych oraz żądania zapłaty pozostałych rat .
W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat
składki w uzgodnionych terminach i wysokościach nawet jeżeli umowa została wypowiedziana.

Klauzula reprezentantów (nr 2)
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego
oraz osób za które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się: Prezesa Zarządu oraz jego
zastępców. Za osoby zatrudnione i współpracujące poza w/w stanowiskami ubezpieczający nie ponosi odpowiedzialności
(w tym również za czyny tych osób mające znamiona przestępstwa oraz biorących udział w przestępstwie jako wspólnicy
lub pomocnicy).  Za czyny tych osób wyłączną odpowiedzialność ponosi Ubezpieczyciel.

Klauzula automatycznego pokrycia (nr 3)
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
a) nowo nabyte pojazdy szynowe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
b) wzrost wartości pojazdów szynowych stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od
chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w
skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Objęcie w posiadanie nowych
pojazdów szynowych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości istniejących powinno być potwierdzone dokumentem np.
fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas
załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić nabycie nowych pojazdów szynowych w terminie 30 dni od
dnia ich nabycia a zwiększenie wartości istniejących w terminie do 20 dnia po zakończeniu okresu ubezpieczenia - okresu
polisowego.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela  w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia
ograniczona jest do wysokości 8.000.000,00 pln  netto w stosunku do jednego zestawu pojazdu szynowego.
4. Jeżeli suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit o którym mowa w punkcie 3, pojazd/pojazdy szynowe
mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w generalnej umowie ubezpieczenia i na stawkach określonych w
załączniku nr 3B do SIWZ.
5. Dopłata składki wynikającej z niniejszej klauzuli następuje na następujących zasadach:
Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej  w terminie
odpowiednio 40 lub 30 dni po otrzymaniu umowy jednostkowej (polisy) lub po zakończeniu  okresu ubezpieczenia.
Składka będzie naliczona od sumy ubezpieczenia lub od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie polisowym,
proporcjonalnie do okresu świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w danym okresie polisowym przy zastosowaniu stawki
wynikającej z załącznika 3B do SIWZ..

Klauzula szybkiej likwidacji szkód (nr 4)
W przypadku szkód o przewidzianej wysokości szkody do 50.000 PLN, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24
godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania Spółki, Ubezpieczający powiadamiając Ubezpieczyciela o szkodzie
niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o jej powstaniu, może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji,
sporządzając stosowny protokół zawierający opis okoliczności powstania szkody oraz jej skutków, opisujący przyczynę
zdarzenia rozmiary szkody (wraz z dokumentacją zdjęciową), rachunek strat oraz sposób naprawy. Protokół powinien
zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczającego zainteresowanych stron lub osoby, która wykryła szkodę - jeżeli jest to
możliwe - świadka zdarzenia lub sprawcę szkody. Protokół oraz faktura za naprawę z załączoną kalkulacją wykonanych
prac będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku szkody, której przywrócenie do
pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania Spółki Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do
samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona oględzin
przedmiotu szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody.
Zastosowanie przedmiotowej klauzuli jest możliwe pod warunkiem, że:
a) uszkodzone części zostaną zachowane,
b) ubezpieczający zawiadomi Policję o szkodzie będącej wynikiem lub noszącej znamiona przestępstwa.



Klauzula czasu ochrony (nr 5)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz
innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed
zapłaceniem składki lub jej raty, a składka lub jej rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez
Ubezpieczającego składki lub raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do
wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji
Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do
zapłaty składki lub raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej raty w wyżej wymienionym terminie,
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Klauzula likwidacyjna środki trwałe – wg wartości księgowej brutto/odtworzeniowej (nr 6)
Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego środków trwałych  (pojazdu szynowego)
odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto danego środka trwałego (wg faktur)
bez potrącania umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata
odszkodowania nastąpi  w wartości ubezpieczenia danego środka trwałego. Odszkodowanie wypłacane będzie w ramach
sumy ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia do wartości odtworzeniowej zapisy wynikające z niniejszej klauzuli
stosuje się odpowiednio.  Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasady proporcji.

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczeni   (nr 7)- dotyczy ubezpieczenia w systemie sum
stałych
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochrona ubezpieczeniową doubezpieczenie wynikające z zastosowania konsumpcji
sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający zobowiązany będzie do zapłaty stosowanej składki
wynikającej z automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie
ubezpieczenia.

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie (nr 8)
Zapisane w umowie skutki nie zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie ma zastosowanie tylko
i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela
lub ustalenie rozmiaru szkody.

Klauzula połączenia (nr 9)
W przypadku wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem, nowy właściciel lub
nowopowstały podmiotem, wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia.
Jednakże stronom w terminie 2 miesięcy od daty zmiany stosunków własności, mogą wypowiedzieć umowę ubezpieczenia
ze zwrotem składki „pro rata temporis,” – bez potrąceń i kosztów manipulacyjnych.

Klauzula automatycznego pokrycia nowych podmiotów (nr 10)
W przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych lub w przypadku przeniesienia mienia do
innych podmiotów funkcjonujących lub podmiotów nowo powołanych, Ubezpieczyciel automatycznie udzielać będzie
ochrony ubezpieczeniowej podmiotom wskazanych przez Zamawiającego (Ubezpieczającego) lub Ubezpieczonego w
ramach istniejących umów ubezpieczenia.

Klauzula wynagrodzenia ekspertów  oraz kosztów dodatkowych(nr 11)
CZEŚĆ I - wynagrodzenie ekspertów
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową
wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, rzeczoznawcom
itp., które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia
dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków,
pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione z Ubezpieczycielem
2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i
przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego
3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów  Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie
obowiązujących stawek rynkowych.
CZEŚĆ II - koszty dodatkowe (pozostałe)
Strony uzgodniły, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty:
1. koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym także wynagrodzenie straży pożarnej, na podstawie
otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków, koszty ewakuacji oraz koszty zużycia materiałów
gaśniczych, przeciwpożarowych stanowiących własność Ubezpieczonego, wynagrodzenie służb specjalnych,
2. koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej,
3. koszty poszukiwania przyczyn awarii w dostawie wody i innych mediów oraz źródeł ich wycieku,
4. opłaty za świadczenia zewnętrznych służb zajmujących się restytucją mienia,
5. koszty związane ze złomowaniem, usunięciem rumowiska, usunięciem, rozmontowaniem, rozłożeniem, rozebraniem,
składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia, oszalowaniem lub umocnieniem ubezpieczonego mienia,
demontażem i montażem,



6. koszty transportu, cła i innych tego typu opłat,
7. zwiększone koszty odtworzenia sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń wykonanych na specjalne zamówienie,
powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem, a także koszty poniesione
w związku z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń , zaświadczeń itp.,  które są niezbędne, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, do przywrócenia danego składnika mienia do pracy oraz wszelkie tego typu inne
wydatki,
8. koszty napraw ekspresowych – wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach nadliczbowych,
nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z włączeniem frachtu lotniczego), koszty
przejazdu techników i ekspertów.
9. Pozostałych niezdefiniowanych powyżej kosztów pośrednich i/lub bezpośrednich związanych z przedmiotową szkodą.
Limit odpowiedzialności: łączny dotyczący części I i II  (dodatkowa suma ubezpieczenia ponad limity gwarantowane
przez OWU): 300.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust
3 generalnej umowy ubezpieczenia.

Klauzula funduszu (nr 12)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie szkody w przedmiotach
które nie zostały objęte zakresem ubezpieczenia lub wszelkie szkody które są wynikiem zdarzeń które nie zostały objęte
zakresem ubezpieczenia lub które zostały wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Limit odpowiedzialności na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowy zgodnie z § 3 ust. 3  generalnej umowy
ubezpieczenia  wynosi: 50.000,00 pln.

Klauzula prewencji (nr 13) - klauzula fakultatywna
Zakład Ubezpieczeń (Wykonawca) po podpisaniu  Generalnej Umowy Ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego
przekaże na cele prewencyjne 10% składki ubezpieczeniowej.

Klauzula funduszu (nr 14) klauzula fakultatywna
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie szkody w przedmiotach
które nie zostały objęte zakresem ubezpieczenia lub wszelkie szkody które są wynikiem zdarzeń które nie zostały objęte
zakresem ubezpieczenia lub które zostały wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Limit odpowiedzialności na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowy zgodnie z § 3 ust. 3  generalnej umowy
ubezpieczenia  wynosi: 100.000,00 złotych. (Klauzula nadwyżkowa - dodatkowa w stosunku do klauzuli 12)

Klauzule standardowe – do załącznika 1B

Klauzula (006) ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od
pracy oraz frachtu ekspresowego
1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień  warunków ubezpieczenia, że
rozszerza się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni
wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze
szkodą w ubezpieczonych pojazdach szynowych, za którą Zakład Ubezpieczeń przyjął odpowiedzialność na podstawie
powyższych warunków.
2. Jeżeli okaże się, że zadeklarowana suma ubezpieczenia pojazdu szynowego, które uległy uszkodzeniu jest niższa niż
wymagana wartość odtworzeniowa, kwota odszkodowania należna z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej
klauzuli ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, w takiej proporcji w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia pojazdu
szynowego pozostaje do wymaganej wartości odtworzeniowej.

Klauzula (007) ubezpieczenia dodatkowych kosztów frachtu lotniczego
1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień warunków ubezpieczenia, że rozszerza
się zakres ubezpieczenia o dodatkowe koszty frachtu lotniczego poniesione w związku  ze szkodą w ubezpieczonych maszynach,
za którą Zakład Ubezpieczeń  przyjął odpowiedzialność na podstawie powyższych warunków.
2. Powyższe koszty, niezależnie od sumy ubezpieczenia uszkodzonego pojazdu szynowego nie mogą przewyższyć limitu
odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 pln.
3. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania należnego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa
w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą.
4. Do niniejszej klauzuli ma zastosowanie specjalny (niezależny od udziału własnego przewidzianego dla pojazdu) udział
własny w szkodzie w wysokości 5 % poniesionych kosztów na fracht lotniczy.

Klauzula (313) ubezpieczenia ryzyka ognia wewnętrznego
1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień warunków ubezpieczenia, że
Zakład Ubezpieczeń  obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w ubezpieczonych pojazdach szynowych w
wyniku ognia wewnętrznego oraz szkody powstałe na skutek gaszenia ognia.



2. Na potrzeby niniejszej klauzuli, za szkody spowodowane przez ogień wewnętrzny – uważa się szkody powstałe w
ubezpieczonym pojeździe szynowym w wyniku działania ognia, który powstał w tym pojeździe a przyczyną jego powstania
ma bezpośredni związek z prowadzoną eksploatacją  np. ruchem pojazdu szynowego, zasilaniem w energię elektryczną itd.,

............................................................................
(podpisy osób/osoby  wskazanych w dokumencie
uprawnionej/ uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym , reprezentowania wykonawcy
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