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TRAMWAJ FORDON
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
85-027 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 94c,
tel. (52) 58 59 400, fax (52) 58 59 409
e-mail: tramfordon@tramwajfordon.bydgoszcz.pl, www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dalej SIWZ - opracowana na podst. art. 36, 36a i 36b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych - dalej UPZP (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
określająca warunki udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą:

OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ
TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
na lata 2016-2018

Specyfikację istotnych
warunków zamówienia:

zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU
Maciej Kozakiewicz
podpis nieczytelny
16.10.2015 r.

………………………………...
(data i podpis Kierownika Zamawiającego)

Bydgoszcz – październik 2015 roku
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1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
1.1. Zamawiającym jest:
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

TRAMWAJ FORDON Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
adres:
ul. Jagiellońska 94 C, 85-027 Bydgoszcz
tel./fax:
+48 525859400 / +48 525859409
adres poczty elektronicznej - e-mail: tramfordon@tramwajfordon.bydgoszcz.pl
adres strony internetowej:
www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości przekraczającej kwotę
określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP, zostało
przygotowane i prowadzone będzie na podstawie przepisów UPZP oraz na podstawie
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2.3. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 19.10.2015 r.,
zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym na tablicy
ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, po jego przekazaniu do
publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 24.10.2015r. Nr 2015/S 207-376073.
2.4. Brokerem ubezpieczeniowym obsługujący TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy jest Grupa Brokerska ODYS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-624)
ul. 11 listopada 1a, tel. /52/3768754, tel. /52/3768750, faks. /52/3768760.
Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przy udziale i za pośrednictwem brokera
ubezpieczeniowego Grupa Brokerska ODYS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na objęciu ochroną ubezpieczeniową
mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2015–2018, szczegółowo określona w niniejszej SIWZ
wraz z załącznikami.
3.2. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV
oraz rodzaj zamówienia:
1) Kody CPV:
66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66513200-1 Usługi ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66514110-0 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych (szynowych).
2) Rodzaj zamówienia:
usługa w rozumieniu art. 2 pkt. 10 UPZP, usługa o charakterze priorytetowym kategorii
6 - Usługi finansowe- usługi ubezpieczeniowe.
4. Opis części zamówienia, jeŜeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamówienia podzielono na 3 części – 3 zadania.
Charakterystyka zadań:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na objęciu ochroną ubezpieczeniową w zakresie:
Zadanie 1 - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzona działalnością
i/lub posiadanym mieniem, ubezpieczenie mienia, środków trwałych, środków
obrotowych, gotówki, niskocennych środków trwałych oraz mienia pozostałego od
wszystkich ryzyk;
Zadanie 2 - ubezpieczenie pojazdów szynowych w zakresie casco (casco pojazdów szynowych);
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Zadanie 3 - ubezpieczenie pojazdów szynowych w zakresie szkód elektrycznych i mechanicznych
(ubezpieczenie pojazdów szynowych od awarii/uszkodzeń - symbol MB).
Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami, które są dostępne na stronie
internetowej Zamawiającego www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl w miejscu ogłoszenia niniejszego
postępowania.
5. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeŜeli
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 UPZP, jeŜeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
6.1. Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju zamówień,
co objęte zamówieniem podstawowym, przypadku ich wystąpienia, w szczególności
wyczerpania się sumy gwarancyjnej (pojemności polisy) w ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej.
6.2. Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki
finansowe na ich wykonanie.
6.3. Łączna wartość zamówień uzupełniających nie moŜe przekroczyć 50% wartości zamówienia
podstawowego.
6.4. Na okoliczność wystąpienia zamówień uzupełniających, zostanie zawarta umowa w trybie
zamówienia z wolnej ręki.
7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Informacje dotyczące wykonania zamówienia przez podwykonawców
8.1. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia, jeŜeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeŜenia zgodnie z art. 36a ust. 2
UPZP:
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia na usługi:
Wykonawca nie moŜe powierzyć podwykonawcom czynności związanych z ochroną
ubezpieczeniową, poniewaŜ wynika to z faktu, iŜ na rynku usług ubezpieczeniowych
w ramach ochrony ubezpieczeniowej nie ma moŜliwości plasowania ryzyka poprzez
podwykonawców. Takie pojęcie w doktrynie, jak i w prawie nie istnieje.
8.2. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om, poza
zakresem zastrzeŜonym przez Zamawiającego w pkt 8.1. SIWZ, w szczególności moŜe
powierzyć: likwidację szkód i/lub obsługę prawną wynikającą z umowy ubezpieczenia.
8.3. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w Ofercie części zamówienia (zakresu
rzeczowego), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Brak takiej informacji
oznaczać będzie, Ŝe wykonawca zamierza samodzielnie realizować całość zamówienia.
JeŜeli w ramach wykonania zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa,
Zamawiający zaleca, Ŝeby wykonawca podał następujące dane liczbowe dotyczące części
zamówienia, które będą zlecone podwykonawcom:
• wartość wszystkich powierzonych w podwykonawstwo części zamówienia bez VAT
wyraŜoną kwotowo w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
lub
• proporcję wszystkich powierzonych w podwykonawstwo części zamówienia do całości
zamówienia wyraŜoną w procentach (%) z dokładnością do jednego miejsca po
przecinku.
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8.4. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje, jak równieŜ osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak
za własne zachowanie (art.474 K.c).
9. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykaŜą brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 UPZP oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego na podstawie
art. 22 ust.1 UPZP, dotyczących:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania – warunek Nr 1;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, Ŝe posiada zezwolenie (decyzję) na wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej, wymagane zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej
z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami).
Wymóg minimalny dla zadania 1, 2 i 3, niezaleŜnie od ilości składanych ofert częściowych.
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium wykazał/nie wykazał, na podstawie dokumentów dołączonych przez
wykonawcę do oferty, określonych w pkt. 11.1.1.1 SIWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek Nr 2;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem, a przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych równieŜ wykonywaniem, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, tj. co najmniej jednej zrealizowanej usługi ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej deliktowej i kontraktowej oraz ubezpieczenia mienia firmy/jednostki
posiadającej i/lub zarządzającej pojazdami szynowymi i/lub infrastrukturą tramwajowodrogową o wartości liczonej w skali 12 m-cy - nie mniejszej niŜ 300 000,00 (słownie:
trzysta tysięcy 00/100) PLN.
Wymóg minimalny dla zadania 1, 2 i 3, niezaleŜnie od ilości składanych ofert częściowych.
Warunek będzie spełniony kiedy wykonawca wykaŜe wykonanie lub wykonywanie ww. zakresu
w jednej usłudze lub oddzielnie w kilku odrębnych usługach.
W przypadku, gdy w dokumentach potwierdzających wiedzę i doświadczenie Wykonawcy
wartości zostały określone w walucie innej niŜ PLN, Zamawiający przeliczy je wg średniego
kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji
ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, Zamawiający do przeliczenia przymnie
pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium wykazał/nie wykazał, na podstawie dokumentów dołączonych przez
wykonawcę do oferty, określonych w pkt. 11.1.1.2 SIWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie.
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezaleŜnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
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3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – warunek Nr 3;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
W związku z tym iŜ, Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku, za jego spełnienie uzna, złoŜone oświadczenie, zgodnie z art. 44 UPZP,
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek Nr 4;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, Ŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia, gwarantującymi
właściwą jakość usługi, w szczególności posiada osobę/osoby zajmujące się likwidacją
szkód na terenie miasta Bydgoszczy.
Wymóg minimalny dla zadania 1, 2 i 3, niezaleŜnie od ilości składanych ofert częściowych.
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium wykazał/nie wykazał, na podstawie dokumentów dołączonych przez
wykonawcę do oferty, określonych w pkt. 11.1.1.4 SIWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie.
Wykonawca moŜe polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
5. sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek Nr 5;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
W związku z tym iŜ, Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku, za jego spełnienie uzna, złoŜone oświadczenie, zgodnie z art. 44 UPZP,
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
11.1. Działając zgodnie z przepisami UPZP Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do
wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP, nie później
niŜ na dzień składania ofert, niezaleŜnie od ilości składanych ofert częściowych dla
zadania 1, 2 i 3, w następującym zakresie:
11.1.1 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
określonych w pkt. 10 SIWZ, oprócz:
• oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust.1 UPZP (opisanych w pkt 10 SIWZ),
wymaganego art. 44 UPZP,
Oświadczenie sporządzone wg wzoru Zamawiającego - załącznik do SIWZ
naleŜy złoŜyć w oryginale;
wykonawca zobowiązany jest złoŜyć, przez dołączenie do oferty, następujące
dokumenty:
1. na wykazanie warunku Nr 1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
(szczegółowo opisanego w pkt. 10.1 SIWZ):
1) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania, w szczególności: aktualne zezwolenie (decyzja) na wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej, wymagane zgodnie z Ustawą o działalności
ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003r. (Dz. U. z dnia 16.07.2003 r. z późn. zm.);
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2. na wykazanie warunku Nr 2 posiadania wiedzy i doświadczenia (szczegółowo
opisanego w pkt. 10.2 SIWZ):
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
równieŜ wykonywanych głównych usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu (rodzaju i zakresu rzeczowego usługi), dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (sporządzony wg
wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik do SIWZ) z załączeniem
dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie;
2) dowody, o których mowa w pkt 1) to:
a) poświadczenie, z tym Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub
b) oświadczenie wykonawcy, jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać wyŜej wymienionego
poświadczenia. JeŜeli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest
do podania przyczyny braku moŜliwości uzyskania poświadczenia.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub
usługi, wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania ww. dowodów.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia wynika, Ŝe zamówienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienaleŜycie, zamawiający moŜe zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane,
o przedłoŜenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
 Wykonawca polegający, przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 26 ust.2b UPZP, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia wraz z dowodami, Ŝe osoba podpisująca
zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego.
Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyraŜać wolę
udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego
zasobu oraz musi wskazywać, w szczególności:
1. nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie siedziby,
2. nazwę podmiotu , którego to dotyczy (czyli Wykonawcę),
3. określenie zadania, w tym przypadku to:
„Objęcie ochroną ubezpieczeniową Tramwaj Fordon Sp. z o. o.
z siedzibą w Bydgoszczy w latach 2016-2018”,
4. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (tj. informacje,
jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione);
5. sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia, (tj. informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane
przy realizacji zamówienia);
6. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
(tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował);
7. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
(o ile rodzaj i charakter zasobu takiego udziału będzie wymagał).
NaleŜy je złoŜyć w oryginale.
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3. na wykazanie warunku Nr 3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
W związku z tym iŜ, Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania
oceny spełniania tego warunku, za jego spełnienie uzna złoŜone oświadczenie,
zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4. na wykazanie warunku Nr 4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (szczegółowo opisanego w pkt. 10.4 SIWZ):
1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności;
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony wg
wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ).
2) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień (sporządzone wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego
załącznik do SIWZ),
 Wykonawca polegający, przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, na osoby zdolne do wykonywania zamówienia innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b UPZP, zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował tymi zasobami
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wraz z dowodami,
Ŝe osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu
podmiotu trzeciego.
Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyraŜać wolę
udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego
zasobu oraz musi wskazywać, w szczególności:
1. nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie siedziby,
2. nazwę podmiotu , którego to dotyczy (czyli Wykonawcę),
3. określenie zadania, w tym przypadku to:
„Objęcie ochroną ubezpieczeniową Tramwaj Fordon Sp. z o. o.
z siedzibą w Bydgoszczy w latach 2016-2018”,
4. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (tj. informacje,
jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione);
5. sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia, (tj. informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane
przy realizacji zamówienia);
6. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
(tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował);
7. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
(o ile rodzaj i charakter zasobu takiego udziału będzie wymagał).
NaleŜy je złoŜyć w oryginale.
5. dotyczące warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej (szczegółowo opisanego
w pkt. 10.5 SIWZ):
W związku z tym iŜ, Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania
oceny spełniania tego warunku, za jego spełnienie uzna złoŜone oświadczenie,
zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
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11.2. Działając zgodnie z przepisami UPZP Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wykazania
braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 24 ust.1 UPZP, nie później niŜ na dzień składania ofert, w następującym zakresie:
11.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 UPZP.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1
UPZP, wykonawca zobowiązany jest złoŜyć przez dołączenie do oferty,
następujące dokumenty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sporządzone wg wzoru
Zamawiającego - załącznik do SIWZ),
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 UPZP, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 UPZP, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 UPZP, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
11.2.2. JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 UPZP,
mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 UPZP, wystawione
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
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11.2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.2.1
SIWZ:
1) ppkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) ppkt 5 SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 UPZP wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
3) ppkt 7 SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 UPZP wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
11.2.4. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt. 11.2.3. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub
przed notariuszem. Terminy ich wystawienia stosuje się odpowiednio.
11.2.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłoŜonego dokumentu.
11.2.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 23 UPZP, oddzielnie wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1 UPZP, w związku z tym kaŜdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia składa, przez dołączenie do oferty,
dokumenty wymienione w pkt. 11.2. SIWZ.
11.3. Dokumenty wymagane w pkt 11.1.1. ppkt 2, 4 i 5 SIWZ (z wyłączeniem pisemnych
zobowiązań, które składane są w oryginale) oraz w pkt 11.2 SIWZ, naleŜy złoŜyć zgodnie
z przepisami § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), tj.:
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
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11.3.1. dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.
11.3.2. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPZP, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
11.3.3. wyłącznie wtedy, gdy złoŜona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
11.3.4 dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
11.4. Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej.
Zgodnie z art. 26 ust. 2d UPZP, wykonawca wraz z ofertą składa w oryginale:
1. listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 UPZP;
albo
2. informację o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej (wg wzoru
Zamawiającego - załącznik do SIWZ).
KaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 23 UPZP, oddzielnie składa dokument wymieniony w pkt 11.4.1 albo 11.4.2 SIWZ.
12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
12.1. Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ wykonawcy przekazują na adres Zamawiającego
podany w pkt.1. SIWZ, w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 38 UPZP.
12.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (z zastrzeŜeniem pkt.12.4. SIWZ)
Zamawiający i wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną lub faksem (e-mail oraz numer
faxu podane w pkt 1 SIWZ) z pisemnym potwierdzeniem, przy czym kaŜda ze stron na
Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania e-maila lub faksu.
12.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub e-mailem
uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu na ich składanie.
12.4. Pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 11 SIWZ przekazywane
Zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, 4 i art. 87
ust 1 UPZP wykonawcy przekazują pisemnie.
12.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na podstawie
art.23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z pełnomocnikiem, występującym jako reprezentant pozostałych, wymienionym
w pełnomocnictwie.
12.6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są
1. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
Mirosław Krzemkowski – broker ubezpieczeniowy tel. komórkowy: 604-592-137,
lub + 48 52 376-87-50, Barbara Szóstak – specjalista ds. ubezpieczeń
tel. komórkowy 602-423-481, lub +48 52 376-87-57
rozmowy na telefony komórkowe przyjmowane będą od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 8:00 – 15:00
2. ws. formalno - prawnych (dot. procedury przetargowej):
Magdalena Cerajewska tel. +48 525859400
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13. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŜeli zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
e-mail: tramfordon@tramwajfordon.bydgoszcz.pl
14. Wymagania dotyczące wadium
14.1. Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, odrębnie dla
kaŜdej części zamówienia – zadania, w następujących w wysokościach:
dla Zadania 1 – 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) PLN,
dla Zadania 2 – 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) PLN,
dla Zadania 3 – 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100) PLN.
14.2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45
ust. 6 UPZP.
14.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
tj. nr konta 33 1240 6452 1111 0010 4886 2434 w Bank PekaO S.A. Warszawa.
Na dowodzie wpłaty naleŜy zaznaczyć: „WADIUM–UBEZPIECZENIE-nr sprawy......../
nr zadania .....”.
Natomiast wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione
na Zamawiającego: TRAMWAJ FORDON Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 94C, 85-027
Bydgoszcz.
14.4 Dowód wniesienia wadium naleŜy dołączyć do oferty w następującej formie:
1. potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego - zaleca się
dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y
upowaŜnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną
w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,
2. potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6
UPZP – wyłącznie w formie oryginału dołączonego do oferty.
14.5. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach
i w trybie określonym w art. 46 UPZP.
14.6. Wadium winno być waŜne przez okres związania ofertą.
15. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi: 60 dni, przy czym bieg tego terminu zaczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
16. Opis sposobu przygotowania ofert
16.1. Ofertę naleŜy złoŜyć pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej w języku polskim, a jej
treść winna odpowiadać treści SIWZ.
Dla wszystkich dokumentów składanych z ofertą, o ile wymagają tłumaczenia na język
polski pierwszeństwo mieć będzie tłumaczenie w języku polskim.
16.2. Oferta jest deklaracją wykonania zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego
w SIWZ wraz z załącznikami, w tym umowy:
1. za cenę zaoferowaną przez wykonawcę na formularzu oferty dla wybranego zadania
(dokumenty wypełnione lub sporządzone wg wzorów Zamawiającego stanowiących
załączniki 2A, 2B, 2C do SIWZ).
2. z zakresem ochrony ubezpieczeniowej zadeklarowanym przez wykonawcę na formularzu
„zestawienie wysokości składek” dla wybranego zadania.
Wykonawca winien wypełnić formularz Oferty i formularz „zestawienie wysokości składek”
(załącznik 3A, 3B, 3C do SIWZ), zgodnie z jego wzorem oraz zapisami SIWZ.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 UPZP Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeŜeli, jej
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem
art. 87 ust. 2 pkt .3.
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16.3. Oferta (załącznik nr 2A, 2B, 2C do SIWZ) oraz zestawienie wysokości składek (załącznik
nr 3A, 3B, 3C do SIWZ) winny być podpisane przez wykonawcę. Zamawiający
w niniejszym przetargu nieograniczonym dokonał podziału zamówienia na 3 zadania i
dopuścił moŜliwość składania ofert częściowych, w związku z powyŜszym obowiązują
następujące zasady przygotowania oferty:
Wykonawca składa ofertę odrębnie na kaŜde z wybranych zadań, tzn. jeśli jest
zainteresowany zadaniem 1 składa ofertę na zadanie 1, jeśli jest zainteresowany zadaniem 2
składa ofertę na zadanie 2, jeśli jest zainteresowany zadaniem 3 składa ofertę na zadanie 3,
jeśli jest zainteresowany zadaniem 1, 2 i 3 to składa kompletną ofertę na zadanie 1, 2 i 3.
Obowiązuje zasada: w jednej kopercie – jedna oferta na jedno, dwa lub trzy zadania.
16.4. Wykonawca (osoba podpisująca Ofertę) parafuje w Ofercie wszelkie miejsca, w których naniósł
zmiany. Parafowanie nie dotyczy wypełnienia wolnych miejsc w formularzu Oferty lub
oznaczonych do skreślenia.
16.5. Zwrot „Podpisany przez wykonawcę” oznacza:
Podpisanie przez osobę/y upowaŜnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, albo przez
osobę umocowaną przez osoby uprawnione, zgodnie z dołączonym pełnomocnictwem.
Zaleca się Ŝeby, podpis/y tych osoby/ób, opatrzone były imienną pieczątką umoŜliwiającą
identyfikację osoby składającej podpis.
16.6. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), to:
1. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego,
2. wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą upowaŜnić na piśmie pod rygorem
niewaŜności (art.99 § 2 K.c.) ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela
pozostałych, a jego upowaŜnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez
upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców i dołączone
do składanej oferty,
3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie.
16.7. Do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo/a (równieŜ to, o którym mowa w pkt. 16.6.
SIWZ) – o ile dotyczy. Pełnomocnictwo moŜe być złoŜone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
16.8. Nie dołączenie do oferty pełnomocnictwa lub złoŜenie wadliwego pełnomocnictwa, jeŜeli
winno być ono złoŜone, skutkuje niewaŜnością oferty z zastrzeŜeniem art.26 ust. 3 UPZP.
16.9. Do oferty naleŜy dołączyć równieŜ dokumenty i oświadczenia, określone w pkt. 11 SIWZ.
Nie dołączenie do oferty wyŜej wymienionych dokumentów skutkuje wykluczeniem
Wykonawcy, z zastrzeŜeniem art. 26 ust.3 UPZP.
16.10 Zgodnie z art. 82 ust. 1 UPZP, Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę na kaŜdą wybraną
przez siebie część zamówienia (zadania), zgodną z wymogami Zamawiającego
przedstawionymi w SIWZ, zarówno indywidualnie jak i w ramach oferty wspólnej (np.
konsorcjum, spółki cywilnej).
16.11. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia z udziałem podwykonawców
zobowiązany jest podać w Ofercie informacje wymagane w pkt 8.3 SIWZ.
16.12. Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 UPZP oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert,
zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane (tzn. stosowną deklarację złoŜył w formularzu
Oferty) oraz wykazał, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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16.13. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
16.14. Stosowne zastrzeŜenie wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŜdego uczestnika
postępowania lub innych osób.
16.15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
16.16. Wykonawca, w szczególności nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 UPZP.
16.17. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi dokumentami była trwale spięta i oznaczona
w następujący sposób:
1. strona tytułowa z podaniem spisu zawartych dokumentów i numerami stron,
2. kaŜdej stronie zawierającej informację naleŜy nadać numer.
16.18. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres:
Tramwaj Fordon Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 94 C, 85-027 Bydgoszcz
oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą zamówienia:
„Oferta przetargowa: Objęcie ochroną ubezpieczeniową Tramwaj Fordon Sp. z o. o.
z siedzibą w Bydgoszczy w latach 2016-2018 – Nr sprawy...... /
zadanie Nr ....”
oraz napisem: „Nie otwierać przed dniem 30.11.2015 r. godz. 12:00.”
16.19. Przed upływem terminu do składania ofert wykonawca moŜe zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana oferty winna być doręczona Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta,
a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA OFERTY.
17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.

Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt. 1 SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2015 r. godz. 11:45.
ZłoŜenie oferty zostanie zarejestrowane (dzień, godzina).
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysyłanej przez
Wykonawcę drogą pocztową.
17.5. Oferta złoŜona po wyznaczonym terminie do składania ofert zostanie zwrócona zgodnie
z zapisami art. 84 ust.2 UPZP.
17.6. Termin otwarcia ofert: w dniu 30.11.2015 r. godz. 12:00.
17.7. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt.1 SIWZ.

18. Opis sposobu obliczenia ceny:
18.1. Cena Oferty, dla kaŜdego zadania oddzielnie, zostanie podana przez wykonawcę
w odpowiednim formularzu Oferty, wyliczona z uwzględnieniem poszczególnych okresów
polisowych na podstawie formularza „Zestawienie wysokości składek” (załącznika nr
3A, 3B i 3C do SIWZ), sporządzonych wg wzoru Zamawiającego.
Cena Oferty jest ceną brutto (czyli zawiera podatek VAT oraz inne podatki i daniny
publiczne) wyraŜoną w PLN (nowych złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
18.2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia
w tym równieŜ wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w załącznikach
do SIWZ. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu
zamówienia, a w szczególności
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1.
2.
3.
4.

koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty,
formę wynagrodzenia ustalaną na w załączniku nr 3A, 3B, 3C do SIWZ,
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
wykonanie zobowiązań na warunkach określonych w niniejszej SIWZ (wraz
załącznikami), w tym obsługę oraz realizację procedury likwidacji szkód zgodnie
z załącznikami nr 10 do SIWZ.
18.3. JeŜeli zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, [tzn. kiedy
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to Zamawiający (nabywca)
będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT], Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Zgodnie z art. 91 ust. 3a UPZP, Wykonawca, składając Ofertę, zobowiązany jest
poinformować Zamawiającego w formularzu Oferty, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania,
a w przypadku towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów
i usług równieŜ jego symbol PKWiU, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku VAT.
Art. 91 ust. 3a UPZP, będzie miał zastosowanie w następujących przypadkach:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• wystąpienia mechanizmu odwróconego obciąŜenia – załącznik nr 11 do ustawy o podatku
od towarów i usług,
• importu usług lub importu towarów.
18.4. Zakłada się, Ŝe Wykonawca w cenie oferty uwzględnił, wszystkie dane udostępnione przez
Zamawiającego.
19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeŜeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach
obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym
a wykonawcą, prowadzone będą w PLN.
20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
20.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, na kaŜdym zadaniu oddzielnie,
Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) cena – 90% = 90 pkt,
b) zakres ochrony ubezpieczeniowej – 10 % = 10 pkt.
20.2. Sposób oceny ofert, dla kaŜdego zadania:
1. Ocenie według kryteriów oceny ofert poddane zostaną jedynie oferty nieodrzucone.
2. KaŜdej ocenianej Ofercie zostaną przyznane punkty obliczone w następujący sposób:
1) Opis kryterium „cena”
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie Ceny Oferty za wykonanie przedmiotu
zamówienia, wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty, w taki sam sposób
dla kaŜdego zadania.
W tym kryterium Oferta moŜe uzyskać maksymalnie 90 punktów.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
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Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona w następujący sposób :

C
=

Co
Cmax

x

90 pkt

Gdzie :
Co – najniŜsza cena spośród nieodrzuconych ofert
Cmax – cena ocenianej oferty
2) Opis kryterium „zakres ochrony ubezpieczeniowej”:
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu „zestawienie wysokości składek”
(załącznik 3A, 3B, 3C do SIWZ), dla kaŜdego zadania oddzielnie.
Ilość punktów (Z) w tym kryterium zostanie przyznana następująco:
Za kaŜdą zaakceptowaną klauzulę fakultatywną – klauzulę funduszu (nr: 41 lub12) - 5 pkt
Za kaŜdą zaakceptowaną klauzulę fakultatywną – klauzulę prewencji (nr: 42 lub 13) - 5 pkt
Za kaŜdą nie zaakceptowaną klauzulę fakultatywną – klauzulę funduszu (nr: 41 lub 12) - 0 pkt
Za kaŜdą nie zaakceptowaną klauzulę fakultatywną – klauzulę prewencji (nr: 42 lub 13) - 0 pkt

W tym kryterium, dla kaŜdego zadania oddzielnie, Oferta moŜe uzyskać
maksymalnie 10 punktów
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, oddzielnie dla kaŜdego zadania, która
uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniŜszym
wzorem :
P= C + Z, gdzie :
P – łączna liczba punktów Oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
Z – liczba punktów uzyskanych w kryterium „zakres ochrony ubezpieczeniowej”.
20.3. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, Ŝe dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z niŜszą ceną, dla kaŜdego zadania oddzielnie.
20.4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom UPZP oraz SIWZ i została uznana jako najkorzystniejsza spośród ofert
nieodrzuconych - waŜnych, w oparciu o podane wyŜej kryteria oceny ofert, dla kaŜdego
zadania oddzielnie.
21. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
określonej w art. 91a ust. 1 UPZP.
22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
22.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wykonuje czynności zgodnie
z zapisami art. 92 UPZP.
22.2. Uprawomocnienie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi
w terminie wynikającym z art. 94 ust. 1 pkt 1 UPZP lub przed upływem tego terminu,
jeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaistnieją okoliczności określone w art. 94
ust. 2 pkt 1 lit. a UPZP.
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22.3. Wybrany wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty i uprawomocnieniu
się wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest stawić się
w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi nie później
niŜ w piątym dniu roboczym od dnia uprawomocnienia się wyniku postępowania. Czas ten
wykonawca przeznacza na uregulowanie formalności związanych z zawarciem umowy.
22.5. JeŜeli jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta złoŜona przez:
a) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający moŜe Ŝądać umowy regulującej
współpracę tych wykonawców (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),
b) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego spółka zobowiązana jest przedstawić Zamawiającemu uprawnienie
do zaciągania zobowiązań wynikających z przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią
art. 230 Kodeksu spółek handlowych, o ile dotyczy.
22.6. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający moŜe wybrać tę spośród pozostałych ofert, która
uzyskała najwyŜszą liczbę punktów chyba, Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 93 ust. 1 UPZP.
23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Zamawiający w tym postępowaniu nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy.
24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach
24.1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonych do SIWZ projektach Generalnej Umowy
Ubezpieczenia - załącznik 9A, 9B i 9C do SIWZ.
24.2. Wzór umowy spełnia wymogi polskiego prawa zamówień publicznych.
24.3. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem przepisów Działu IV UPZP.
25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
25.1. Wykonawcom, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów UPZP, przysługują środki ochrony prawnej.
25.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 UPZP.
25.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
25.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca sie niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
25.5. Odwołanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (adres: Urząd Zamówień
Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, strona internetowa: www.uzp.gov.pl)
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
25.6. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać sie z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iŜ Zamawiający mógł zapoznać sie z treścią
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odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych
w art. 27 ust. 2 UPZP.
25.7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeŜeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 UPZP, albo w terminie 15 dni - jeŜeli zostały przesłane w inny sposób.
25.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, takŜe wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
25.9. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 28.7 i 28.8 wnosi się w terminie
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
25.10. JeŜeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeŜeli Zamawiający, nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
25.11. Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w Dziale VI UPZP.
25.12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
25.13. Skargę wnosi sie do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
25.14. Skargę wnosi sie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
25.15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarŜonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŜe wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.
25.16. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje
skarga kasacyjna.
26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli Zamawiający przewiduje ich
zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
27. Zamawiający przewiduje moŜliwość wykluczenia wykonawcy, zgodnie z zapisami art. 24
ust. 2a UPZP
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony powaŜnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub raŜącego niedbalstwa nie wykonał lub nienaleŜycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni,
Ŝe podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec
zawinionemu i powaŜnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił
szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich
naprawienia.
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28. Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 4 UPZP
Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych
w art. 29 ust. 4 UPZP.
32. Załączniki do SIWZ
1) zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia - wg wzoru Zamawiającego – Załącznik nr 1,
2) wzór formularza oferty – Załącznik nr 2A - dotyczy zadania 1,
3) wzór formularza oferty – Załącznik nr 2B - dotyczy zadania 2,
4) wzór formularza oferty – Załącznik nr 2C - dotyczy zadania 3,
5) wzór zestawienia wysokości składek/stawek - Załącznik nr 3A - dotyczy zadania 1
6) wzór zestawienia wysokości składek/stawek - Załącznik nr 3B - dotyczy zadania 2
7) wzór zestawienia wysokości składek/stawek - Załącznik nr 3C - dotyczy zadania 3
8) wzór informacji o przynaleŜności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 4
9) wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5,
10) wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 6,
11) wykaz wykonanych usług lub wykonywanych – Załącznik nr 7,
12) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 8,
13) wzór oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik nr 8A,
14) projekt Generalnej Umowy Ubezpieczenia – Załącznik nr 9A - dotyczy zadania 1,
15) projekt Generalnej Umowy Ubezpieczenia – Załącznik nr 9B - dotyczy zadania 2,
16) projekt Generalnej Umowy Ubezpieczenia – Załącznik nr 9C - dotyczy zadania 3,
17) procedury likwidacji szkód – Załącznik nr 10,
18) wykaz nr 1 (wartość majątku podlegająca ubezpieczeniu) – Załącznik nr 11.

Dokumenty wymienione wyŜej są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego
www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania.

Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

18

Nr sprawy TF/03/2015

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia na objęcie ochroną ubezpieczeniową:
1. RODZAJE UBEZPIECZEŃ:
a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej
działalności,
b) ubezpieczenia mienia.
2. UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY:
TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 94c,
85-027 Bydgoszcz, NIP: 554-282-98-03.
MIEJSCE UBEZPIECZENIA: ul. Jagiellońska 94c a, oraz pozostałe miejsca w których Zamawiający prowadzi
działalność i/lub posiada mienie.
3. OKRES UBEZPIECZENIA: od 01.01.2016 do 31.12.2018., uwzględniający 3 okresy polisowe:
- 01.01.2016 - 31.12.2016 (pierwszy okres polisowy),
- 01.01.2017 - 31.12.2017 (drugi okres polisowy),
- 01.01.2018 - 31.12.2018 (trzeci okres polisowy).
4. ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZADANIE 1.
4.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu posiadania infrastruktury drogowo tramwajowej na terenie miasta Bydgoszczy, z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz w
związku z posiadaniem pojazdów szynowych.
Zakres odpowiedzialności Wykonawcy określony w załączniku nr 1 do generalnej umowy ubezpieczenia.
Przedmiot
ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

uwagi,
dodatkowe informacje

Odpowiedzialność
Cywilna

5.000.000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w 12
miesięcznym okresie ubezpieczenia
- okresie polisowym

Zgodnie z załącznikiem nr 1A do
generalnej umowy ubezpieczenia

---------------------------------------------------------------------------------

4.2 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (mienia, zgodnie z poniŜszą tabelą)
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w
PLN

1

2

3

Mienie - zgodnie z
wykazem nr 1 - załącznik
nr 11 do SIWZ.

61 760 581,83 (wartość
łączna)

1.

Zakres ubezpieczenia
4
Zgodnie z załącznikiem nr
2A do generalnej umowy
ubezpieczenia

Uwagi,
dodatkowe informacje
5
System ubezpieczenia system sum stałych.
Ubezpieczenie wg wartości
netto - bez podatku VAT zaksięgowana jako wartość
początkowa (księgowa
brutto).
Kwota 61 760 581,83 jest
pomniejszona w stosunku do
wykazu nr 1 o 1 700 743,05
co jest ubezpieczone w
ramach EEI - poz. 13
niniejszej tabeli.
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Środki trwałe (maszyny,
urządzenia, wyposaŜenie,
niskocenne składniki majątku,
stałe elementy, zabezpieczenia ppoŜ i przeciw kradzieŜowe,
środki własne i powierzone na
mocy róŜnych tytułów prawnych,
mienie pozostałe nie ujęte na
wykazie nr 1

3.

Mienie osób trzecich

4.

Koszty montaŜu, demontaŜu,
rozbiórki,
ustawienia
rusztowań, dźwigów oraz
wszelkie dodatkowe koszty
związane
z
zaistniałym
zdarzeniem.
Zestaw
specjalistycznych

narzędzi

SIWZ

50.000,00

Zgodnie z załącznikiem nr
2A do generalnej umowy
ubezpieczenia

System ubezpieczenia system pierwszego ryzyka
Ubezpieczenie wg wartość
nowej-odtworzeniowej

50.000,00

Zgodnie z załącznikiem nr
2A do generalnej umowy
ubezpieczenia

System ubezpieczenia system pierwszego ryzyka
Ubezpieczenie wg wartość
nowej-odtworzeniowej

Zgodnie z załącznikiem nr
2A do generalnej umowy
ubezpieczenia

System ubezpieczenia System pierwszego ryzyka.

261.526,00

Zgodnie z załącznikiem nr
2A do generalnej umowy
ubezpieczenia

273.309,00

Zgodnie z załącznikiem nr
2A do generalnej umowy
ubezpieczenia

System ubezpieczenia system sum stałych.
Ubezpieczenie wg wartości
netto - bez podatku VAT zaksięgowana jako wartość
początkowa (księgowa
brutto). 1 komplet narzędzi specjalistyczne wyposaŜenie
obsługowe do pojazdu
szynowego.
System ubezpieczenia system sum stałych.
Ubezpieczenie wg wartości
netto - bez podatku VAT zaksięgowana jako wartość
początkowa (księgowa
brutto). 1 zestaw
specjalistycznego
wyposaŜenia obsługowego
do podnoszenia pojazdu
szynowego.

100.000,00

5.

Podnośniki
umoŜliwiające
całego
tramwajowego

stacjonarne
podnoszenie
zestawu

6.

7.

8.

Mienie pracownicze

10.000,00

Zgodnie z załącznikiem nr
2A do generalnej umowy
ubezpieczenia

System ubezpieczenia - System
pierwszego ryzyka
Ubezpieczenie wg wartości
nowej - odtworzeniowej.

4.463,00

Zgodnie z załącznikiem nr
3A do generalnej umowy
ubezpieczenia

System ubezpieczenia system sum stałych.
Ubezpieczenie wg wartości
netto - bez podatku VAT zaksięgowana jako wartość
początkowa (księgowa
brutto). 1 zestaw
specjalistycznego
wyposaŜenia obsługowego
do pojazdu szynowego.
System ubezpieczenia system sum stałych.
Ubezpieczenie wg wartości
netto - bez podatku VAT zaksięgowana jako wartość
początkowa (księgowa
brutto). 2 zestawy.
specjalistycznego
wyposaŜenia obsługowego
do pojazdu szynowego.
System ubezpieczenia system sum stałych.
Ubezpieczenie wg wartość
księgowa brutto (wartość
początkowa).

Komputer typu laptop z
oprzyrządowaniem
niezbędnym do połączenia z
urządzeniami
diagnostycznymi

9.

Oprogramowanie
komputerowe uŜytkownika
słuŜące
do
diagnostyki
obsługowej

10.

Sprzęt elektroniczny
stacjonarny

19.836,00

Zgodnie z załącznikiem nr
3A do generalnej umowy
ubezpieczenia

22.997,00

Zgodnie z załącznikiem nr
3A do generalnej umowy
ubezpieczenia
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11.

12.

13.

Sprzęt elektroniczny
przenośny

22.350,00

Zgodnie z załącznikiem nr
3A do generalnej umowy
ubezpieczenia

Oprogramowanie

14.174,00

Zgodnie z załącznikiem nr
3A do generalnej umowy
ubezpieczenia

System ITS - ujęty w
wykazie nr 1 - załącznik nr
11 do SIWZ

Sprzęt elektroniczny
pozostały wraz z
oprogramowaniem nie
ujęte w poz. 9-14,
niniejszej tabeli w tym
14.

SIWZ

1 700 743,05

20.000,00

Zgodnie z załącznikiem nr
3A do generalnej umowy
ubezpieczenia

Zgodnie z załącznikiem nr
3A do generalnej umowy
ubezpieczenia

System ubezpieczenia system sum stałych.
Ubezpieczenie wg wartość
księgowa brutto (wartość
początkowa).
System ubezpieczenia system sum stałych.
Ubezpieczenie wg wartość
księgowa brutto (wartość
początkowa).
System ubezpieczenia system sum stałych.
Ubezpieczenie wg wartości
netto - bez podatku VAT zaksięgowana jako wartość
początkowa (księgowa
brutto).
System ubezpieczenia System pierwszego ryzyka.
Ubezpieczenie wg wartości
odtworzeniowej.

telefony, telefony
komórkowe, centralki
telefoniczne, faksy,
okablowanie itp. oraz

sprzęt wraz z
oprogramowaniem osób
trzecich

ZADANIE 2
4.3. Pojazdy szynowe
Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych.
Przedmiot
ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w
PLN

Zakres
ubezpieczenia

Informacja dodatkowa

Casco pojazdów
szynowych

88.566.048,00 (wartość
netto bez podatku
VAT).

Zgodnie z
załącznikiem nr
1B do generalnej
umowy
ubezpieczenia

Producent pojazdów szynowych - PESA SA.
Tramwaj - SWING
Numery pojazdów:
122Nab_001, 122Nab_002, 122Nab_003, 122Nab_004,
122Nab_005, 122Nab_006, 122Nab_007, 122Nab_008,
122Nab_009, 122Nab_010, 122Nab_011, 122Nab_012;
Pojazdów szynowych - 12 szt.
- Wartość netto 1 zestawu: 7.380.504,00
- Wartość netto łączna 12 zestawów: 88.566.048,00

Suma ubezpieczenia w PLN - jest wartością
nową/odtworzeniową - zaksięgowana jako wartość
księgowa brutto bez podatku VAT.
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ZADANIE 3
4.4. Pojazdy szynowe
Ubezpieczenie pojazdów szynowych w zakresie szkód mechanicznych i elektrycznych (ubezpieczenie pojazdów szynowych
od awarii/uszkodzeń - symbol MB).
Przedmiot
ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w
PLN

Zakres
ubezpieczenia

Informacja dodatkowa

Pojazdy szynowe w
zakresie - MB

88.566.048,00 (wartość
netto bez podatku
VAT).

Zgodnie z załącznikiem
nr 1B do generalnej
umowy ubezpieczenia

Producent pojazdów szynowych - PESA SA.
Tramwaj - SWING
Numery pojazdów:
122Nab_001, 122Nab_002, 122Nab_003,
122Nab_004, 122Nab_005, 122Nab_006,
122Nab_007, 122Nab_008, 122Nab_009,
122Nab_010, 122Nab_011, 122Nab_012;
Pojazdów szynowych - 12 szt.
- Wartość netto 1 zestawu: 7.380.504,00
- Wartość netto łączna 12 zestawów:
88.566.048,00

Suma ubezpieczenia w PLN - jest wartością
nową/odtworzeniową - zaksięgowana jako
wartość księgowa brutto bez podatku VAT..

5. RARORT SZKÓD WYPŁACONYCH Z REZERWAMI.
Spółka nie posiada historii szkodowej.
6. REGULACJE WSPÓLNE

a) Składki za poszczególne okresy polisowe lub poszczególne umowy jednostkowe (polisy) płatne w dwóch
lub czterech równych ratach.
b) Wykonawca (Ubezpieczyciel) nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do
mienia ubezpieczanego na okres krótszy niŜ rok, w przypadku doubezpieczenia mienia, ubezpieczenia
mienia nabytego w okresie ubezpieczenia lub wyrównywania okresów ubezpieczenia.
c) Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niŜ rok stosuje się zasadę naliczania składki
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia – na zasadach pro-rata-temporis. Taka sama zasada obowiązuje
Wykonawcę, przy zwrocie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
d) Wykonawca (Ubezpieczyciel) wyraŜa zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczanego mienia w
stosunku do wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przy
zachowaniu zakresu ubezpieczenia i stawek wynikających z przedłoŜonej oferty.
e) W zakresie doubezpieczeń / uzupełnień sum ubezpieczenia zastosowanie będą miały stawki wynikające
z oferty.
f) Mienie zakupione/przejęte przez Zamawiającego w trakcie okresu ubezpieczenia będzie ubezpieczone na
stawkach wynikających z oferty.
g) Sumy gwarancyjne/sumy ubezpieczenia określone przez Zamawiającego w zakresie rzeczowym
przedmiotu zamówienia dotyczą 12. miesięcznego okresu ubezpieczenia (okresu polisowego).
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SIWZ
Załącznik nr 2A do SIWZ

OFERTA
Do Zamawiającego: TRAMWAJ FORDON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Jagiellońska 94 C, 85-027 Bydgoszcz,
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:

OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2016-2018 – ZADANIE Nr 1
Ja/my niŜej podpisani :
________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________________*)
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

REGON: _________________________*)

NIP: _________________________*)

*) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum oraz ich Regony i NIP-y)

1. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na objęciu ochroną ubezpieczeniową
mienia i odpowiedzialności cywilnej TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ZADANIE NR 1, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

z załącznikami, w tym umowy:
1) za cenę brutto::_________________________ PLN, zgodnie z załączonym do oferty wypełnionym
formularzem cenowym „Zestawienie wysokości składek dla ZADANIA NR 1– załącznik 3A do SIWZ,

(słownie: _________________________________________________________________),
2) informujemy, zgodnie z art. 91 ust. 3a UPZP, Ŝe wybór naszej oferty nie będzie*/będzie*
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług.
*) niepotrzebne skreślić,
Uwaga:

poniŜsze zapisy kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z treścią pkt 18.3 SIWZ, tzn. kiedy to Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku VAT:
− nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, a w przypadku towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów
i usług równieŜ jego symbol PKWiU ____________________________________________________________,
− wartość tych towarów i usług bez kwoty podatku __________________________________________ PLN
Art. 91 ust 3a UPZP, ma zastosowanie w następującym przypadku:
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
*) TAK
*) NIE
- występuje mechanizm odwróconego obciąŜenia– załącznik nr 11
*) TAK
*) NIE
do ustawy o podatku od towarów i usług
- import usług lub import towarów
*) TAK
*) NIE
- inny przypadek,
*) TAK
*) NIE
jeśli TAK, naleŜy podać podstawę prawną …………………………
*) niepotrzebne skreślić,
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3) na okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku
4) zamówienie zrealizujemy *bez udziału podwykonawców / *z udziałem podwykonawców,
którym zamierzamy powierzyć następujący zakres (część zamówienia):
(*- skreślić w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia):
_______________________________________________________________________________________ ,
(część zamówienia / zakres rzeczowy, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

JeŜeli w ramach wykonania zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa, Zamawiający zaleca,
Ŝeby wykonawca podał następujące dane liczbowe dotyczące części zamówienia, które będą zlecone
podwykonawcom:
• wartość wszystkich powierzonych w podwykonawstwo części zamówienia bez VAT: ________ PLN, lub
• proporcję wszystkich powierzonych w podwykonawstwo części do całości zamówienia wyraŜoną
w procentach: ____ %
2. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:
1) zestawienie wysokości składek/stawek (załącznik nr 3A do SIWZ),
2) Dowód wniesienia wadium,
3) Pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy,
4) Potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
5) Potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
6) Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej / informację, o tym, Ŝe wykonawca nie
naleŜy do grupy kapitałowej,
7) inne - o ile dotyczy : ___________________________,
(zaleca się przedstawienie spisu dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty)

3. Oświadczamy, Ŝe sposób reprezentacji wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (art.23 ust.2 UPZP):
__________________________________________________________________________
(wypełnieją jedynie wykonawcy wspólnie składający Ofertę: np. Konsorcja, spółki cywilne,
podając nazwę i adres wykonawcy wyznaczonego do ich reprezentowania)

4. Dokumenty dołączone do Oferty zawierają* / nie zawierają* informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
*)

niepotrzebne skreślić,

Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz dowody na
wykazanie, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zawarte są na stronach
_______________ Oferty.
(zaleca się, złoŜenie ww. dokumentów wraz z dowodami w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem:
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, lub oddzielnie spiąć (zszyć) od pozostałych, jawnych elementów Oferty)

5. Wadium wnieśliśmy w formie/ach _________________w kwocie _______________ PLN,

w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wskazać konto, na które ma ono być zwrócone:
Bank________________________ Nr konta __________________________________
6. Adres Wykonawcy do korespondencji:
na adres : ____________________________________________________________________________
Nr faxu : _____________________________________
e-mail :

_____________________________________
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7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest : _____________________________________
osiągalną pod Nr tel.: __________________, faxu: ________________, e-mail: ________________,
w godz.: od _______ do _______
Data _____________

________________________________________
(podpis wykonawcy)

Data …………………..

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

** - PowyŜszy dokument naleŜy złoŜyć w oryginale
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SIWZ
Załącznik nr 2B do SIWZ

OFERTA
Do Zamawiającego: TRAMWAJ FORDON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Jagiellońska 94 C, 85-027 Bydgoszcz,
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:

OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2016-2018 – ZADANIE Nr 2
Ja/my niŜej podpisani :
________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________________*)
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

REGON: _________________________*)

NIP: _________________________*)

*) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum oraz ich Regony i NIP-y)

1. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na objęciu ochroną ubezpieczeniową
mienia i odpowiedzialności cywilnej TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ZADANIE NR 2, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

z załącznikami, w tym umowy:
1) za cenę brutto::_________________________ PLN, zgodnie z załączonym do oferty wypełnionym
formularzem cenowym „Zestawienie wysokości składek dla ZADANIA NR 2– załącznik 3B do SIWZ,

(słownie: _________________________________________________________________),
2) informujemy, zgodnie z art. 91 ust. 3a UPZP, Ŝe wybór naszej oferty nie będzie*/będzie*
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług.
*) niepotrzebne skreślić,
Uwaga:

poniŜsze zapisy kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z treścią pkt 18.3 SIWZ, tzn. kiedy to Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku VAT:
− nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, a w przypadku towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów
i usług równieŜ jego symbol PKWiU ____________________________________________________________,
− wartość tych towarów i usług bez kwoty podatku __________________________________________ PLN
Art. 91 ust 3a UPZP, ma zastosowanie w następującym przypadku:
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
*) TAK
*) NIE
- występuje mechanizm odwróconego obciąŜenia– załącznik nr 11
*) TAK
*) NIE
do ustawy o podatku od towarów i usług
- import usług lub import towarów
*) TAK
*) NIE
- inny przypadek,
*) TAK
*) NIE
jeśli TAK, naleŜy podać podstawę prawną …………………………
*) niepotrzebne skreślić,
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SIWZ

3) na okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku
4) zamówienie zrealizujemy *bez udziału podwykonawców / *z udziałem podwykonawców,
którym zamierzamy powierzyć następujący zakres (część zamówienia):
(*- skreślić w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia):
_______________________________________________________________________________________ ,
(część zamówienia / zakres rzeczowy, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

JeŜeli w ramach wykonania zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa, Zamawiający zaleca,
Ŝeby wykonawca podał następujące dane liczbowe dotyczące części zamówienia, które będą zlecone
podwykonawcom:
• wartość wszystkich powierzonych w podwykonawstwo części zamówienia bez VAT: ________ PLN, lub
• proporcję wszystkich powierzonych w podwykonawstwo części do całości zamówienia wyraŜoną
w procentach: ____ %

2. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:
8) zestawienie wysokości składek/stawek (załącznik nr 3B do SIWZ),
9) Dowód wniesienia wadium,
10) Pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy,
11)Potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
12) Potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
13) Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej / informację, o tym, Ŝe wykonawca nie
naleŜy do grupy kapitałowej,
14) inne - o ile dotyczy : ___________________________,
(zaleca się przedstawienie spisu dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty)

3. Oświadczamy, Ŝe sposób reprezentacji wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (art.23 ust.2 UPZP):
__________________________________________________________________________
(wypełnieją jedynie wykonawcy wspólnie składający Ofertę: np. Konsorcja, spółki cywilne,
podając nazwę i adres wykonawcy wyznaczonego do ich reprezentowania)

4. Dokumenty dołączone do Oferty zawierają* / nie zawierają* informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
*)

niepotrzebne skreślić,

Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz dowody na
wykazanie, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zawarte są na stronach
_______________ Oferty.
(zaleca się, złoŜenie ww. dokumentów wraz z dowodami w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem:
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, lub oddzielnie spiąć (zszyć) od pozostałych, jawnych elementów Oferty)

5. Wadium wnieśliśmy w formie/ach _________________w kwocie _______________ PLN,
w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wskazać konto, na które ma ono być zwrócone:
Bank________________________ Nr konta __________________________________
6. Adres Wykonawcy do korespondencji:
na adres : ____________________________________________________________________________
Nr faxu : _____________________________________
e-mail :

_____________________________________
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7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest : _____________________________________
osiągalną pod Nr tel.: __________________, faxu: ________________, e-mail: ________________,
w godz.: od _______ do _______
Data _____________

________________________________________
(podpis wykonawcy)

Data …………………..

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

** - PowyŜszy dokument naleŜy złoŜyć w oryginale
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Nr sprawy TF/03/2015

SIWZ
Załącznik nr 2C do SIWZ

OFERTA
Do Zamawiającego: TRAMWAJ FORDON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Jagiellońska 94 C, 85-027 Bydgoszcz,
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:

OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy na lata 2016-2018 – ZADANIE Nr 3
Ja/my niŜej podpisani :
________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________________*)
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

REGON: _________________________*)

NIP: _________________________*)

*) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum oraz ich Regony i NIP-y)

1. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na objęciu ochroną ubezpieczeniową
mienia i odpowiedzialności cywilnej TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ZADANIE NR 3, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

z załącznikami, w tym umowy:
1) za cenę brutto::_________________________ PLN, zgodnie z załączonym do oferty wypełnionym
formularzem cenowym „Zestawienie wysokości składek dla ZADANIA NR 3– załącznik 3C do SIWZ,

(słownie: _________________________________________________________________),
2) informujemy, zgodnie z art. 91 ust. 3a UPZP, Ŝe wybór naszej oferty nie będzie*/będzie*
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług.
*) niepotrzebne skreślić,
Uwaga:

poniŜsze zapisy kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z treścią pkt 18.3 SIWZ, tzn. kiedy to Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku VAT:
− nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, a w przypadku towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów
i usług równieŜ jego symbol PKWiU ____________________________________________________________,
− wartość tych towarów i usług bez kwoty podatku __________________________________________ PLN
Art. 91 ust 3a UPZP, ma zastosowanie w następującym przypadku:
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
*) TAK
*) NIE
- występuje mechanizm odwróconego obciąŜenia– załącznik nr 11
*) TAK
*) NIE
do ustawy o podatku od towarów i usług
- import usług lub import towarów
*) TAK
*) NIE
- inny przypadek,
*) TAK
*) NIE
jeśli TAK, naleŜy podać podstawę prawną …………………………
*) niepotrzebne skreślić,
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3) na okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku
4) zamówienie zrealizujemy *bez udziału podwykonawców / *z udziałem podwykonawców,
którym zamierzamy powierzyć następujący zakres (część zamówienia):
(*- skreślić w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia):
_______________________________________________________________________________________ ,
(część zamówienia / zakres rzeczowy, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

JeŜeli w ramach wykonania zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa, Zamawiający zaleca,
Ŝeby wykonawca podał następujące dane liczbowe dotyczące części zamówienia, które będą zlecone
podwykonawcom:
• wartość wszystkich powierzonych w podwykonawstwo części zamówienia bez VAT: ________ PLN, lub
• proporcję wszystkich powierzonych w podwykonawstwo części do całości zamówienia wyraŜoną
w procentach: ____ %

2. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:
15) zestawienie wysokości składek/stawek (załącznik nr 3A do SIWZ),
16) Dowód wniesienia wadium,
17) Pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy,
18)Potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
19) Potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
20) Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej / informację, o tym, Ŝe wykonawca nie
naleŜy do grupy kapitałowej,
21) inne - o ile dotyczy : ___________________________,
(zaleca się przedstawienie spisu dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty)

3. Oświadczamy, Ŝe sposób reprezentacji wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (art.23 ust.2 UPZP):
__________________________________________________________________________
(wypełnieją jedynie wykonawcy wspólnie składający Ofertę: np. Konsorcja, spółki cywilne,
podając nazwę i adres wykonawcy wyznaczonego do ich reprezentowania)

4. Dokumenty dołączone do Oferty zawierają* / nie zawierają* informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
*)

niepotrzebne skreślić,

Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz dowody na
wykazanie, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zawarte są na stronach
_______________ Oferty.
(zaleca się, złoŜenie ww. dokumentów wraz z dowodami w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem:
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, lub oddzielnie spiąć (zszyć) od pozostałych, jawnych elementów Oferty)

5. Wadium wnieśliśmy w formie/ach _________________w kwocie _______________ PLN,
w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wskazać konto, na które ma ono być zwrócone:
Bank________________________ Nr konta __________________________________
6. Adres Wykonawcy do korespondencji:
na adres : ____________________________________________________________________________
Nr faxu : _____________________________________
e-mail :

_____________________________________
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7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest : _____________________________________
osiągalną pod Nr tel.: __________________, faxu: ________________, e-mail: ________________,
w godz.: od _______ do _______
Data _____________

________________________________________
(podpis wykonawcy)

Data …………………..

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

** - PowyŜszy dokument naleŜy złoŜyć w oryginale
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SIWZ
Załącznik nr 3A do SIWZ - dotyczy zadania 1

ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI SKŁADEK (stawek)
WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………….………
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

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

/siedziba i adres wykonawcy/
L
p

1

Przedmiot
ubezpieczenia

2

Suma
ubezpieczenia
w PLN

3

1

Odpowiedzialność
cywilna

5.000.000,00

2

Mienie - zgodnie z
wykazem nr 1 załącznik nr 11 do
SIWZ.
Środki trwałe

61.760.581,83

3

4
Zgodnie z
załącznikiem nr 1A
do generalnej umowy
ubezpieczenia
Zgodnie z
załącznikiem nr 2 A
do generalnej umowy
ubezpieczenia

50.000,00

Zgodnie z
załącznikiem nr 2A
do generalnej umowy
ubezpieczenia

Zgodnie z
załącznikiem nr 2A
do generalnej umowy
ubezpieczenia
Zgodnie z
załącznikiem nr 2A
do generalnej umowy
ubezpieczenia

(maszyny, urządzenia,
wyposaŜenie, niskocenne
składniki majątku, stałe
elementy, zabezpieczenia
p-poŜ i przeciw
kradzieŜowe, środki
własne i powierzone na
mocy róŜnych tytułów
prawnych, mienie
pozostałe nie ujęte na
wykazie nr 1

4

Mienie osób trzecich

50.000,00

5

Koszty
montaŜu,
demontaŜu, rozbiórki,
ustawienia rusztowań,
dźwigów
oraz
wszelkie dodatkowe
koszty związane z
zaistniałym
zdarzeniem.
Zestaw
narzędzi
specjalistycznych

100.000,00

7

Podnośniki stacjonarne
umoŜliwiające
podnoszenie
całego
zestawu
tramwajowego

273.309,00

8

Mienie pracownicze

10.000,00

9

Komputer typu
laptop z
oprzyrządowaniem
niezbędnym do
połączenia z

4.463,00

6

Zakres
ubezpieczenia

261.526,00

Stawka w
%
za 12 miesięczny
okres
ubezpiecze
nia - okres
polisowy

5

Wysokość składki w PLN za okres
ubezpieczenia,
po uwzględnieniu wszystkich upustów
01.01.2016 –
31.12.2016

6

01.01.2017 –
31.12.2017

7

01.01.2018 –
31.12.2018

8

-----------------------------------------

Zgodnie z
załącznikiem nr 2A
do generalnej umowy
ubezpieczenia
Zgodnie z
załącznikiem nr 2A
do generalnej umowy
ubezpieczenia
Zgodnie z
załącznikiem nr 2A
do generalnej umowy
ubezpieczenia
Zgodnie z
załącznikiem nr 3A
do generalnej umowy
ubezpieczenia
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urządzeniami
diagnostycznymi
Oprogramowanie
komputerowe
uŜytkownika słuŜące
do diagnostyki
obsługowej.
Sprzęt elektroniczny
stacjonarny

19.836,00

Zgodnie z
załącznikiem nr 3A
do generalnej umowy
ubezpieczenia

22.997,00

12

Sprzęt elektroniczny
przenośny

22.350,00

13

Oprogramowanie

14.174,00

14

System ITS pozycja 11, wykaz
nr 1 - załącznik nr
11 do SIWZ
Sprzęt elektroniczny
pozostały wraz z
oprogramowaniem

Zgodnie z
załącznikiem nr 3A
do generalnej umowy
ubezpieczenia
Zgodnie z
załącznikiem nr 3A
do generalnej umowy
ubezpieczenia
Zgodnie z
załącznikiem nr 3A
do generalnej umowy
ubezpieczenia
Zgodnie z
załącznikiem nr 3A
do generalnej umowy
ubezpieczenia

10

11

15

1.700.743,05

20.000,00

w tym telefony, telefony
komórkowe, centralki
telefoniczne, faksy, okablowanie

Zgodnie z
załącznikiem nr 3A
do generalnej umowy
ubezpieczenia

itp. oraz sprzęt wraz z
oprogramowaniem
osób trzecich.

16
17

ŁĄCZNA SKŁADKA

---------

ŁĄCZNA SKŁADKA za okres 3 lat

----------

Nazwa klauzuli
fakultatywnej i jej numer

Liczba punktów za
akceptacje klauzuli

Klauzula funduszu (nr 41)

5 punktów

Klauzula prewencji (nr 42)

5 punktów

Akceptuję/Nie akceptuję klauzuli fakultatywnej
(wypełnia Wykonawca)

............................................................................
(podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie
uprawnionej/ uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym , reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Załącznik nr 3B do SIWZ - dotyczy zadania 2

ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI SKŁADEK (stawek)
WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………….………
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

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

/siedziba i adres wykonawcy/
L
p

1

Przedmiot
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia
w PLN

2

Stawka w

Zakres
ubezpieczenia

- % - casco,
- PLN na zestaw
za 12 - miesięczny okres
ubezpieczenia - okres
polisowy

3

4

5

01.01.2016 –
31.12.2016

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2018 –
31.12.2018

7

8

6

Zgodnie z
załącznikiem nr
1B do generalnej
umowy
ubezpieczenia.

1

Pojazdy
szynowe /Casco
pojazdów
szynowych/

2

ŁĄCZNA SKŁADKA

--------------------

ŁĄCZNA SKŁADKA za okres 3 lat

-----------------------

88.566.048,00
/łączna 12
zestawów/

Wysokość składki w PLN za okres
ubezpieczenia,
po uwzględnieniu wszystkich upustów

3

Nazwa klauzuli
fakultatywnej i jej numer

Liczba punktów za akceptacje
klauzuli

Klauzula funduszu (nr 12)

5 punktów

Klauzula prewencji (nr 13)

5 punktów

Akceptuję/Nie akceptuję klauzuli
fakultatywnej (wypełnia Wykonawca)

............................................................................
(podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie
uprawnionej/ uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym , reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Załącznik nr 3C do SIWZ - dotyczy zadania 3

ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI SKŁADEK (stawek)
WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………….………
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

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

/siedziba i adres wykonawcy/
L
p

Przedmiot
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia
w PLN

Zakres
ubezpieczenia

3

4

Stawka w
%
za 12 miesięczny
okres
ubezpiecze
nia - okres
polisowy

1

2

1

Pojazdy szynowe /ubezpieczenie od
szkód
mechanicznych i
elektrycznych MB/

2

ŁĄCZNA SKŁADKA

---------

ŁĄCZNA SKŁADKA za okres 3 lat

----------

88.566.048,00
/łączna 12
zestawów/

5

Wysokość składki w PLN za okres
ubezpieczenia,
po uwzględnieniu wszystkich upustów
01.01.2016 –
31.12.2016

01.01.2017 –
31.12.2017

6

7

01.01.2018 –
31.12.2018

8

Zgodnie z
załącznikiem nr 1C
do generalnej umowy
ubezpieczenia..

3

Nazwa klauzuli
fakultatywnej i jej numer

Liczba punktów za
akceptacje klauzuli

Klauzula funduszu (nr 12)

5 punktów

Klauzula prewencji (nr 13)

5 punktów

Akceptuję/Nie akceptuję klauzuli fakultatywnej
(wypełnia Wykonawca)

............................................................................
(podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie
uprawnionej/ uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym , reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………….………
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/
......................................................................................................................................................................................................................
/siedziba i adres wykonawcy/

NIP: ……………………

REGON ..........................

Informacja
o przynaleŜności do grupy kapitałowej
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego,
składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie dostawy pn.:

OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ
TRAMWAJ FORDON SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ
W BYDGOSZCZY NA LATA 2016-2018
informuję, Ŝe nie naleŜę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
/Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm./.

DOTYCZY ZADANIA nr ..................

Data …………………..

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

PowyŜszą informację naleŜy złoŜyć w oryginale.
Niniejszą informację składa równieŜ kaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .

UWAGA:
JeŜeli wykonawca naleŜy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów /Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm./, to zamiast powyŜszej informacji składa w oryginale:
• listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 UPZP;
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Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………….………
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

......................................................................................................................................................................................................................
/siedziba i adres wykonawcy/

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:

OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ
TRAMWAJ FORDON SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W
BYDGOSZCZY NA LATA 2016-2018
zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych – dalej UPZP (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam,
Ŝe spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu, określone
przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP, w pkt. 10
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DOTYCZY ZADANIA nr ..................

Data …………………..

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

* - PowyŜszy dokument naleŜy złoŜyć w oryginale
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Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………….………
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

......................................................................................................................................................................................................................
/siedziba i adres wykonawcy/

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:

OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ
TRAMWAJ FORDON SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
NA LATA 2016-2018
oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania na
podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

DOTYCZY ZADANIA nr ..................

Data …………………..

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

* - PowyŜszy dokument zaleca się złoŜyć w oryginale
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Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………….
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

...............................................................................................................................................................................................................
/siedziba i adres wykonawcy/

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG
Dowody
Przedmiot usługi
Podmiot
L.p.

1

na rzecz którego
usługa została
wykonana lub
jest wykonywana

2

Nazwa
usługi/
zadania

3

Data
wykonania

opis rodzaju i zakresu rzeczowego
dostawy potwierdzający spełnianie
warunku Nr 2 udziału w postępowaniu.

(dd/mm/rrrr)

4

dotyczące
usług

stanowią
załącznik
Nr ………...

Pisemne
zobowiązanie1)

stanowi
załącznik
Nr………..

Informacje naleŜy przedstawić zgodnie
z warunkiem opisanym w pkt.10.2 SIWZ

(o których mowa
w pkt.11.1.1.2.2
SIWZ

(wypełniają jedynie
wykonawcy
których to dotyczy)

5

6

7

Załącznik

Załącznik

Nr ......

Nr ......

Załącznik

Załącznik

Nr ......

Nr ......

1)

Wykonawca, wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy
i doświadczenia, polega na zasobach (wiedzy i doświadczeniu) innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust.2b UPZP, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia wraz z dowodami, Ŝe osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do
działania w imieniu podmiotu trzeciego.
Pisemne zobowiązanie stanowi integralną część wykazu i naleŜy je złoŜyć w oryginale

DOTYCZY ZADANIA nr ..................

Data …………………..

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

* Druk do powielenia w zaleŜności od potrzeb,
Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w tym Wykazie. W zakresie rzeczowym
wykazu, wykonawca winien przedstawić takie informacje, które pozwolą Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić spełnianie
warunku Nr 2, opisanego w pkt.10.2 SIWZ.
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Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………….………
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

......................................................................................................................................................................................................................
/siedziba i adres wykonawcy/

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Lp.

Imię i nazwisko oraz adres słuŜbowy osób zajmujących się likwidacją szkód Telefon,

e-mail, faks

(Opis zakresu rzeczowego potwierdzającego spełnienie warunku udziału opisanego w pkt.10.4.
SIWZ)
1

2

3

1)

Wykonawca, wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, polega na zasobach (osobach zdolnych do wykonania zamówienia)
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b UPZP, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wraz z dowodami, Ŝe osoba podpisująca
zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego.
Pisemne zobowiązanie stanowi integralną część wykazu i naleŜy je złoŜyć w oryginale
DOTYCZY ZADANIA nr ..................

Data …………………..

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

* Druk do powielenia w zaleŜności od potrzeb,
Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w tym Wykazie. Wykonawca winien
przedstawić takie informacje, które pozwolą Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić spełnianie warunku Nr 4, opisanego w
pkt.10.4 SIWZ.
* - PowyŜszy dokument zaleca się złoŜyć w oryginale
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Załącznik nr 8A do SIWZ

WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………….………
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

......................................................................................................................................................................................................................
/siedziba i adres wykonawcy/

Oświadczenie
o posiadaniu wymaganych uprawnień

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:

OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ
TRAMWAJ FORDON SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W
BYDGOSZCZY NA LATA 2016-2018
oświadczam, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, określone przez
Zamawiającego w punkcie 10.4 SIWZ.

DOTYCZY ZADANIA nr ..................

Data …………………..

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

* - PowyŜszy dokument zaleca się złoŜyć w oryginale
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SIWZ
Załącznik nr 9A do SIWZ

PROJEKT
GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIA NR – ……………………..
zawarta w dniu ………………….. roku pomiędzy TRAMWAJEM FORDON Sp. z o.o. z siedzibą w
Bydgoszczy (85-027), przy ul. Jagiellońskiej 94c, ..................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
zwanym dalej w tekście "Zamawiającym" reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………

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 równieŜ jako: Ubezpieczający i/lub Ubezpieczony.
Na mocy niniejszej Umowy Ubezpieczonym moŜe być równieŜ 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 równieŜ 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: …………. / tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm./, 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 – Członka Zarządu,
następującej treści:
§2
Przedmiot ubezpieczenia
1.

2.

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, następstwa nieszczęśliwych wypadków Zamawiającego oraz
odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności
przez Zamawiającego.
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66513200-1 Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka
66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

§3
Okres ubezpieczenia
1. Ubezpieczenie obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 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
moŜliwością jej wypowiedzenia zgodnie z regulacją § 7 niniejszej umowy.
3. Polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczenia wystawiane
zostaną w okresach:
- 01.01.2016 - 31.12.2016 (pierwszy okres polisowy)
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

42

Nr sprawy TF/03/2015

SIWZ

- 01.01.2017 - 31.12.2017 (drugi okres polisowy)
- 01.01.2018 - 31.12.2018 (trzeci okres polisowy) przy załoŜeniu Ŝe:
1) w pierwszym okresie polisy potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą
wystawiane na okres od dnia 01.01.2016 r. i/lub od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia – dotyczy mienia które
Zamawiający posiada, lub od dnia zakupu, przejęcia – dotyczy mienia nowo nabytego do dnia 31.12.2016
roku.
2) w drugim okresie polisowym potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą
wystawiane na okresy jak wyŜej – dotyczy mienia które Zamawiający posiada, lub od dnia zakupu,
przejęcia, przystąpienia – nie dłuŜej jednak niŜ do dnia 31.12.2017 roku.
3) w trzecim okresie polisowym potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą
wystawiane na okresy jak wyŜej – dotyczy mienia które Zamawiający posiada, lub od dnia zakupu,
przejęcia, przystąpienia – nie dłuŜej jednak niŜ do dnia 31.12.2018 roku.
4. Polisy ubezpieczeniowe (umowy jednostkowe) potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów
ubezpieczenia w stosunku do mienia będące przedmiotem leasingu lub uŜytkowanego na podstawie

umów cywilno-prawnych, na wniosek Zamawiającego lub Brokera zostaną wystawione na okres 12
miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
§4
Zakres ubezpieczenia
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
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 załącznikach 1A - 3A 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 Ŝe są korzystniejsze dla Zamawiającego.
3. Wykonawca akceptuje moŜliwość 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 3A 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 3A (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 Ŝycie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian sum ubezpieczenia w okresie trwania niniejszej Umowy
ubezpieczenia z zastrzeŜeniem zapisów wynikających z niniejszego paragrafu. Zmiana sum ubezpieczenia
spowoduje przeliczenie składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia z zastosowaniem
stawek wynikających z załącznika nr 3A (kolumna 5) do SIWZ z zastrzeŜeniem, Ŝe nie
dotyczy to zmiany sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w związku z
posiadaniem mienia i prowadzoną działalnością. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany

sumy gwarancyjnej w okresie trwania niniejszej umowy ubezpieczenia w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i prowadzoną działalnością
a Wykonawca moŜliwość zmiany wysokości składki za przedmiotowe ubezpieczenie.
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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 kaŜdorazowo 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
Procedurą Ogólną Likwidacji Szkód – załącznik 10 do SIWZ
§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 Ŝe Wykonawcy wyrazi pisemną zgodę na przeniesienie
prawa i obowiązków z tytułu umowy ubezpieczenia na nowego właściciela lub uŜytkownika;

2) Zamawiającemu, w przypadku zaprzestana prowadzenia działalności.
2. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.
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, Ŝe polisy wystawione przez Wykonawcę będą zgodne z wymogami zapisanymi w załącznikach
1A -3A 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 załącznikach 1A- 3A do niniejszej Umowy, zapisy SIWZ, a dopiero w
następnej kolejności zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczeń i inne regulacje Wykonawcy.
Po ich wyczerpaniu kaŜda ze stron moŜe dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji programu ubezpieczeniowego (załączniki 1A - 3A do
niniejszej Umowy) w okresie ubezpieczenia wynikającym z § 3 niniejszej Umowy, przy czym weryfikacja
programu ubezpieczeniowego, która jest wynikiem zmiany stanu prawnego nie moŜe pociągać za sobą
Ŝadnych konsekwencji w stosunku do Zamawiającego w tym na jego niekorzyść zmiany składki
ubezpieczeniowej. Wykonawca dokona obniŜenia składki w przypadku zmniejszenia zakresu ochrony
ubezpieczeniowej. Wykonawca ma prawo do podwyŜszenia składki w przypadku zawnioskowania przez
Zamawiającego o rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyka które nie były ujęte w programie
ubezpieczeniowym (załączniki 1A- 3Ado 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 moŜe bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią. Ewentualna zgoda Zamawiającego winna być wyraŜona w formie pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
7. Zgodnie z art. 144 ust.1 oraz 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;
5) jednostki zajmującej się likwidacją szkód.
8. Wykonawca ma obowiązek wykonywania czynności określonych umową z udziałem jego słuŜb lub
podmiotów (osób) działających na jego zlecenie.
9. 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.
10. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian nanoszonych przez Wykonawcę na załącznikach 1A-4A do
niniejszej Umowy, jak równieŜ dodatkowych informacji, wyjaśnień i uregulowań.
11. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wprowadzone będą w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaŜności.
§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:
1) zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC),
2) zakres ubezpieczenia mienia i gotówki od wszystkich ryzyk (AR/PD),
3) zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI),
4) definicje klauzul,
5) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
6) SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1A do generalnej umowy ubezpieczenia

WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………….………
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/
.....................................................................................................................................................................................................................
/siedziba i adres wykonawcy/

Warunki realizacji w zakresie ubezpieczeń majątku Zamawiającego
– odpowiedzialność cywilna
Zakres odpowiedzialności Wykonawcy(wymagany minimalny) – realizacja bezwarunkowa
I. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową Zamawiającego powstałą w
związku z posiadaniem mienia oraz prowadzoną działalnością w szczególności szkody zaistniałe z tytułu ( równieŜ w
związku z raŜącym niedbalstwem):
1) prowadzenia działalności, działalności wynikającej z obowiązujących regulacji prawnych;
2) posiadania nieruchomości;
3) posiadania mienia;
4) zalań, które są wynikiem nieszczelności stolarki okiennej, drzwiowej, pokryć dachowych, oraz rynien, opierzeń;
5) zalań z instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, technicznych, technologicznych;
6) awarii, uszkodzenia urządzeń/instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz szkód które są wynikiem tych
awarii/uszkodzeń;
7) przepięć;
8) szkód wyrządzonych przez wykorzystywane w prowadzonej działalności pojazdy mechaniczne nie podlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC;
9) szkód wyrządzonych w wyniku prac remontowych, budowlanych, naprawczych, instalacyjnych , montaŜowych,
10) szkód będących wynikiem wybuchu, przeniesienia ognia;
11) szkód w mieniu pracowniczym (bez ograniczeń rzeczowych, przy czym z zakresu ubezpieczenia wyłączone jest ryzyko
utraty pojazdu naleŜącego do pracowników Zamawiającego/Ubezpieczonego);
12) prac załadunkowych i rozładunkowych;
13) szkód powstałych w nieruchomościach, mieniu, powierzonym, magazynowane a takŜe z którego ubezpieczony korzystał
na podstawie umowy najmu, dzierŜawy, uŜytkowania., leasingu lub innej formy korzystania z cudzej rzeczy –
odpowiedzialność obejmuje zarówno szkody wynikłe z czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz z tytułu niewykonania lub
nienaleŜytego wykonania umów (OC kontrakt) z uwzględnieniem szkód będących wynikiem zaginięcia, kradzieŜy mienia –
zgodnie z treścią klauzuli 31, 32, 33. Odpowiedzialność dotyczy równieŜ mienia które znajduje się na placu - posesji
ubezpieczającego z wyłączeniem ryzyka zaginięcia, kradzieŜy tego mienia;
14) szkód wyrządzonych przez wykonawców lub podwykonawców;
15) szkód ekologicznych (środowiskowe) – zgodnie z treścią klauzuli 34;
16) szkody w instalacjach /urządzeniach w tym w instalacjach /urządzeniach podziemnych;
17) posiadaniem, zarządzaniem i administrowaniem drogami oraz infrastrukturą tramwajową na skutek:
a) NienaleŜytego utrzymania pasa drogowego (jezdni, chodników, ścieŜek rowerowych, , torowisk, poboczy itp.) w tym obiektów
inŜynierskich oraz pozostałej infrastruktury pasa drogowego:
a) uszkodzenia elementów pasa drogowego,
b) uszkodzenia oświetlenia, urządzeń sygnalizacyjnych, oznakowania drogi,
c) nienaleŜytego przeciwdziałania zjawiskom zimowym (odśnieŜanie, usuwanie śliskości itp.)
d) brak oznakowania drogowego,
e) brak oczyszczenia drogi z śmieci, odpadów itp.,
b) Niepodjęcia właściwych działań zmierzających do usunięcia zagroŜeń na drodze spowodowanych:
a) zaniedbaniami ubezpieczającego lub osób trzecich, np. rozlane płyny, olej, inne ciecze, wyciek wody, przewrócenie,
złamanie drzewa, gałęzi, konary,
b) zalaniem drogi na skutek nienaleŜycie działających urządzeń odprowadzających wodę,
c) Niewykonania obowiązku w zakresie pielęgnacji pobocza dróg, zadrzewienia w pasie drogowym, niezachowanie skrajni,
niewycinanie drzew obumarłych, nieusuwanie części drzew,
d) Degradacji mienia w wyniku uciąŜliwego sąsiedztwa drogi;
18) szkód wyrządzonych pracownikom ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy;
19) czystych strat finansowych – zgodnie z treścią klauzuli nr 23;
20) odpowiedzialności cywilnej wynajmującego (OC wynajmującego);
21) odpowiedzialności cywilnej najemcy (OC najemcy);
22) wszelkich szkód wyrządzonych przez pojazdy szynowe, w tym podczas ruchu pojazdów szynowych jak i w związku z
ruchem pojazdów szynowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje równieŜ odpowiedzialność za szkody wyrządzone czynem
niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
ponadto szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku raŜącego niedbalstwa ubezpieczającego/ubezpieczonego (zamawiającego)
lub osób za które ponosi on odpowiedzialność.
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II. Klauzule o numerach: 1, 4, 15, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34.
III. Suma gwarancyjna – 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym
który wynika z § 3 ust 3 generalnej umowy ubezpieczenia.
IV. Zakres terytorialny - POLSKA
V. Data początkowa - zniesiona
VI. . Franszyza redukcyjna – zniesiona, Udział własny - zniesiony
VII. . Franszyza integralna - 100 PLN
IX. Postanowienia dodatkowe:
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej obejmuje w szczególności odpowiedzialność Zamawiającego powstałą w związku
z mieniem będącym jego własnością lub z którego korzysta na jakiejkolwiek podstawie, równieŜ w przypadku oddania go
podmiotom trzecim w zarząd, korzystanie, uŜytkowanie, najem, podnajem, dzierŜawę i stosunki podobne.

............................................................................
( podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie
uprawnionej/ uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym , reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Załącznik nr 2A do generalnej umowy ubezpieczenia

WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………….………
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

.....................................................................................................................................................................................................................
/siedziba i adres wykonawcy/

Warunki realizacji w zakresie ubezpieczeń majątku Zamawiającego:
-mienie-

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy (wymagany minimalny) – realizacja bezwarunkowa
I. Zakres ubezpieczenia
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (zakres all risk - ubezpieczenie od wszystkich ryzyk). Ochroną
ubezpieczenia objęte są wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe w wyniku zaistnienia jakichkolwiek
zdarzeń losowych polegających m.in. na utracie przedmiotu ubezpieczenia jego uszkodzeniu lub zniszczeniu, przy
załoŜeniu, Ŝe zakresem pokrycia ubezpieczeniowego objęte są w szczególności poniŜsze zdarzenia (nie są objęte
katalogiem wyłączeń wynikającym z ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy):
1) poŜar, uderzenie pioruna, eksplozja, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, wichura, huragan, powódź, deszcz nawalny,
podtopienia, dym, sadza grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu ( w tym pojazdu
mechanicznego lub szynowego ubezpieczającego) huk ponaddźwiękowy, opady śniegu oraz jego topnienie, lód; zalania
wszelkiego rodzaju w tym związane z nieszczelnością pokryć dachowych, rynien, opierzeń, stolarki okiennej lub drzwiowej,
systemami zabezpieczającymi. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody które są wynikiem nie zamknięcia otworów okiennych i
drzwiowych oraz innych otworów w budynku / lokalu – limit odpowiedzialności 150.000 PLN na wszystkie zdarzenia i
50.000 PLN na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym; przenikaniem wód gruntowych – limit
odpowiedzialności 100.000,00 pln na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym, szkody
wszelkiego rodzaju wywołane pośrednim i bezpośrednim uderzeniem pioruna, szkody wyrządzone przepięciami powstałymi w
wyniku wyładowań atmosferycznych oraz z innych przyczyn zgodnie z treścią klauzuli nr 35; katastrofa budowlana – zgodnie
z treścią klauzuli nr 36; koszty akcji ratowniczej, powołania rzeczoznawców , uprzątnięcia pozostałości po szkodzie , szkody
wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i inne powstałe w wyniku: awarii, wydostania się wody, pary, innych
cieczy, płynów lub substancji ze znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz budynku lub posesji przewodów i urządzeń
wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji w tym instalacji technologicznej (przemysłowej), cofnięcia się
wody lub ścieków, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, szkód zaistniałych podczas prac
budowlanych, modernizacyjnych, remontowych, itp. które nie wymagają pozwolenia lub które są ich wynikiem.
Zakres ubezpieczenia obejmuje awarię urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, technologicznej lub centralnego
ogrzewania, szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skaŜenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych
umową, szkód które są wynikiem akcji ratowniczej, szkód które są wynikiem upadku mienia, drzew, budynków lub budowli
na ubezpieczone mienie. Zakres ubezpieczenia obejmuje równieŜ dewastację, wandalizm – zgodnie z treścią klauzuli nr 18 w
tym szkody estetyczne takie jak np. graffiti, szyby oraz inne przedmioty od stłuczenia – zgodnie z treścią klauzuli nr 22.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w instalacjach (infrastrukturze) podziemnej a takŜe szkody bezpośrednie jak i
pośrednie.
2) Zakresem ubezpieczenia ponadto objęte są zdarzenia:
b1) kradzieŜ, kradzieŜ z włamaniem i rabunek oraz z dewastacją i wandalizmem która jest wynikiem kradzieŜy z
włamaniem i rabunku, przy uwzględnieniu następujących podlimitów (sum ubezpieczenia – w okresie ubezpieczenia –
okresie polisowym zgodnie z § 3 ust. 3 generalnej umowy ubezpieczenia):
- środki trwałe (środki trwałe/mienie - znajdujące się wewnątrz budynku jak na zewnątrz, na terenie prowadzonej
działalności przez Zamawiającego) – 20% wartości środków trwałych - wszystkich w tym wyposaŜenie, niskocenne
składniki majątku, stałe elementy budynków, budowli, infrastruktura tramwajowo - drogowa wraz z oprzyrządowaniem
i wyposaŜeniem, pozostałe ubezpieczone mienie, w tym mienie osób trzecich - nie mniej niŜ 50.000 PLN,
- mienie pracownicze – 20% wartości mienia pracowniczego
2. System ubezpieczenia:
- system sum stałych - środki trwałe - wszystkie, środki obrotowe ,
– system pierwszego ryzyka (do wyczerpania sumy ubezpieczenia) – mienie pozostałe oraz całe mienie objęte zakresem
punktu „ b1”.
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3. Klauzule o numerach: 1-4, 7-22, 25-30, 35-40.
4. Franszyza redukcyjna zniesiona, udział własny - zniesiony, franszyza integralna - 200,00 pln.
II. Katalog wyłączeń (wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy);
1. Ochroną ubezpieczeniową Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń) nie są objęte szkody będące bezpośrednim lub pośrednim
następstwem:
1) następujących wydarzeń:
a) działania wojenne, wojna domowa, rozruchy, wprowadzenie stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstanie zbrojne,
rewolucja, konfiskata lub innego rodzaju przejęcie przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotaŜ, strajk,
lokaut, blokada, wszelkiego rodzaju wewnętrzne zamieszki,
b) akty terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie
ludności lub dezorganizację Ŝycia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych,
ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
c) wszelkie działania przedsięwzięte w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń
wymienionych w punkcie II litera a i b,
d) działanie energii jądrowej, promieniowania jonizującego, skaŜenie radioaktywne pochodzące z jakiegokolwiek źródła, a w
szczególności z paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych w tym powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy
jądrowej,
e) skaŜenie lub zanieczyszczenie środowiska (gleby, powietrza, wody);
2) umyślnego działania lub zaniechania lub raŜącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przy czym za
winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną naleŜy rozumieć winę dyrektora lub jego zastępców
– zgodnie z treścią klauzuli nr 2,
3) poddania w procesie technologicznym ubezpieczonego mienia działaniu ognia albo ciepła;
4) eksplozji wywołanej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych
oraz w silnikach spalinowych, gdy eksplozja związana jest z ich naturalną funkcją lub gdy eksplozja spowodowana została
normalnym ciśnieniem zawartych w nich gazów;
5) działania prądu elektrycznego, chyba Ŝe w jego następstwie powstał poŜar; niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód
powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym (rozumianego jako krótkotrwały wzrost
napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych
w obwodach elektrycznych odbiorników w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą
energię elektryczną), które pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia
poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych) - z zastrzeŜeniem klauzuli nr 35.
NiezaleŜnie od powyŜszego z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody spowodowane działaniem prądu
elektrycznego powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach, topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach,
ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, Ŝarówkach, lampach;
6) prowadzonych robót ziemnych lub powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub
na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia robotami budowlanymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), na
prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę – z zastrzeŜeniem klauzuli nr 17;
7) prowadzenia prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowej;
8) korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych oraz naturalnego zuŜycia, pogarszania się jakości lub starzenia się
ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją;
9) kradzieŜy z włamaniem mienia, rabunku lub aktów wandalizmu (dewastacji) powstałych po upływie 30 dni od dnia
rozpoczęcia przerwy w prowadzeniu działalności w miejscu ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, w
przypadkach kiedy ubezpieczone obiekty zostały opuszczone i pozostają niewykorzystane, chyba Ŝe ten fakt został zgłoszony
do Zakładu Ubezpieczeń i Ubezpieczający lub Ubezpieczony w uzgodnieniu z Zakładem Ubezpieczeń wprowadził dodatkowe
środki zabezpieczenia mienia;
10) usiłowania lub dokonania oszustwa, wyłudzenia, wymuszenia lub szantaŜu, wprowadzenia w błąd lub pozostawania w
błędzie, poświadczenia nieprawdy, fałszerstwa lub podstępu;
11) katastrofy budowlanej, osiadania, zapadnięcia się, wyniesienia, spękania, skurczenia lub ekspansji elementów konstrukcji
budynków takich jak fundamenty, ściany, podłogi, sufity, chyba Ŝe nastąpiły one jako rezultat wcześniejszego zaistnienia
innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową – z zastrzeŜeniem klauzuli nr 36;
12) osunięcia lub zapadnięcia się ziemi – spowodowanego działaniem człowieka;
13) wycieku stopionego materiału; jeŜeli w następstwie wycieku stopionego materiału wystąpił poŜar lub eksplozja Zakład
Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za skutki tych zdarzeń;
14) modyfikacji genetycznych;
15) zalania od podłoŜa środków obrotowych lub mienia nieeksploatowanego przechowywanego w pomieszczeniach
składowych usytuowanych poniŜej poziomu gruntu, jeŜeli mienie to składowane było niŜej niŜ 10 cm nad podłogą –z
zastrzeŜeniem klauzuli nr 37.
2. Ochroną ubezpieczeniową Wykonawcy (Zakładu Ubezpieczeń) nie są objęte takŜe szkody powstałe wskutek:
1) wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych – w
zakresie szkód wyrządzonych w mieniu dotkniętym tymi wadami, złym wykonaniem lub błędami;
2) mechanicznego uszkodzenia maszyny lub urządzenia na skutek błędnego zadziałania lub niezadziałania jakiejkolwiek części
mechanicznej, jeŜeli takie błędne zadziałanie lub niezadziałanie spowodowane zostało błędem w sterowaniu tą maszyną lub
urządzeniem, niezaleŜnie od faktu, czy taki błąd spowodowany został bezpośrednio lub pośrednio przez człowieka, czy teŜ
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jakiekolwiek wewnętrzne lub zewnętrzne automatyczne urządzenie sterujące albo jakimkolwiek czynnikiem wewnętrznym
rozumianym jako zdarzenie zaistniałe wewnątrz mechanizmu tej maszyny lub urządzenia, niezaleŜnie od jego przyczyny
pierwotnej – w zakresie szkód wyrządzonych w tych maszynach lub urządzeniach – z zastrzeŜeniem klauzuli nr 29;
3) przerwy lub ograniczenia w dostawie jakiegokolwiek rodzaju mediów – w zakresie szkód wyrządzonych tą przerwą lub
ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media - z zastrzeŜeniem klauzuli nr 40.
3. Ponadto Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń) nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) górnicze w rozumieniu prawa górniczego i geologicznego;
2) w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania, magazynowania lub eksploatacji
znajdowało się na wolnym powietrzu, jeŜeli miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody;
3) powstałe podczas jakiegokolwiek transportu (poza transportem w miejscu ubezpieczenia w tym na terenie miasta
Bydgoszczy); wyłączenie niniejsze nie dotyczy transportu wartości pienięŜnych, jeŜeli został objęty ochroną ubezpieczeniową;
4) w wartościach pienięŜnych podczas transportu, jeŜeli zostały spowodowane w związku z uŜyciem alkoholu, narkotyków,
środków psychotropowych lub innych substancji odurzających przez osoby uczestniczące w realizacji transportu, jak równieŜ
jeŜeli transport był realizowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie warunków transportu wartości
pienięŜnych;
5) powstałe w wyniku naturalnych właściwości mienia lub powolnego i systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia
z powodu oddziaływania czynników termicznych, chemicznych lub biologicznych (m.in. działania insektów, bakterii lub
wirusów), a takŜe polegające na utracie wagi, skurczeniu, wyparowaniu, zmianach w kolorze, fakturze, wykończeniu lub
zapachu;
6) spowodowane niedoborami ujawnionymi dopiero podczas przeprowadzania inwentaryzacji.
4. Katalog wyłączeń określony powyŜej 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 Wykonawcy ustalony Uchwałą Zarządu Nr …………..z dnia ………………roku.
III. Postanowienia dodatkowe:
1) Zabezpieczenia przeciwpoŜarowe i/lub przeciwkradzieŜowe – zgodnie z treścią klauzuli nr 38.
2) Zakres ubezpieczenia obejmuje mienie zgodnie z wartością określoną w umowie ubezpieczenia (polisie).
3) Ubezpieczenie (określenie sumy ubezpieczenia ) wg wartości odtworzeniowej, księgowej brutto, zakupu, wytworzenia,
nominalnej – która jest określona na wykazie mienia i/lub na polisie.
4) Mienie jest objęte zakresem ubezpieczenia równieŜ poza pomieszczeniami w tym znajdujące się na zewnątrz – na terenie
prowadzonej działalności przez Zamawiającego. Sprzęt, urządzenia przenośne, infrastruktura tramwajowo-drogowa wraz z
urządzeniami, wyposaŜeniem, mienie pozostałe pracujące na zewnątrz, instalowane/zamontowane na zewnątrz ubezpieczone są
równieŜ
poza miejscem ubezpieczenia, na terenie prowadzonej działalności przez Zamawiającego, podczas
przenoszenia/przewoŜenia. Mienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej
pomimo braku zabezpieczeń. Zakres ubezpieczenia obejmuje równieŜ kradzieŜ zwykłą.
5) Zakresem ubezpieczenia objęte jest mienie będące w posiadaniu ubezpieczającego. Mienie zakupione/nabyte w trakcie
ubezpieczenia jest automatycznie ubezpieczone – klauzula nr 3.
6) Zakresem ubezpieczenia objęta jest naprawa/wymiana zniszczonych/uszkodzonych wszelkiego rodzaju zabezpieczeń –limit
odpowiedzialności 300.000 pln na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym o którym mowa w
§ 3 ust. 3 generalnej umowy ubezpieczenia.
7) Odszkodowanie będzie wypłacane do wysokości szkody:
a) budynki , budowle wg wartości odtworzeniowej-nowej w granicach sumy ubezpieczenia przy zastosowaniu klauzuli nr 8,
b) środki trwałe (wszystkie) wg wartości odtworzeniowej-nowej w granicach sumy ubezpieczenia , przy zastosowaniu klauzuli
nr 8,
c) mienie osób trzecich w tym pozostałe ubezpieczone mienie - wg wartości odtworzeniowej-nowej w granicach sumy
ubezpieczenia , przy zastosowaniu klauzuli nr 8,
d) mienie pracownicze - wg wartości odtworzeniowej-nowej w granicach sumy ubezpieczenia
e) mienie zdefiniowane jako infrastruktura tramwajowo-drogowa wg wartości odtworzeniowej-nowej, w granicach sumy
ubezpieczenia wraz z kosztami montaŜu, demontaŜu i transportu.
8) Mienie pracownicze - jest to mienie naleŜące do pracownika Spółki lub współpracownika, bez ograniczeń rzeczowych,
przy czym zakres ubezpieczenia obejmuje równieŜ ryzyko utraty, zniszczenia pojazdu naleŜącego do pracownika/
współpracownika Zamawiającego/Ubezpieczonego).
9) Wykonawca (Ubezpieczyciel) akceptuje, a Zamawiający przedmiot ubezpieczenia – budynek definiuje w sposób
następujący: za budynek uwaŜa się obiekt budowlany jedno lub wielokondygnacyjny, trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (ścian, stropów), posiadający fundamenty i dach wraz ze wszelkimi
instalacjami i urządzeniami w tym urządzeniami technicznymi, łącznie z kosztami poniesionymi na remonty bieŜące, kapitalne
i adaptacyjne a takŜe prace wykończeniowe.
Ponadto do budynku zalicza się w szczególności:
a) elewację zewnętrzną wraz z powłokami malarskimi,
b) okna wszystkie,
c) drzwi zewnętrzne i drzwi wewnętrzne,
d) tynki wewnętrzne wraz z powłokami malarskimi,
e) wykładziny podłogowe (wszelkie takie jak parkiety, deski, panele, kamienie, płytki itp.),
f) wykładziny ścian,
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g) kaloryfery, piece, kominki oraz pozostałe urządzenia słuŜące do ogrzewania budynku,
h) rolety, bramy,
i) biały montaŜ,
j) windy,
k) systemy zabezpieczające,
l) oraz pozostałe stałe elementy budynku.
Zamawiający zastrzega, Ŝe jeŜeli definicja budynku jako przedmiotu ubezpieczenia wynikająca z ogólnych warunków
ubezpieczenia /OWU/ Wykonawcy jest szersza niŜ zaproponowana powyŜej, to na potrzeby niniejszej Umowy ma
zastosowania definicja wynikająca z OWU Wykonawcy.
10) JeŜeli przedmiot ubezpieczenia jest własnością wspólną Zamawiającego i innego podmiotu, to przedmiot ubezpieczenia
jest objęty ochroną ubezpieczeniową w całości, objęte są ochroną wszystkie jego części i elementy bez względu na status
własnościowy ubezpieczonego mienia. Odszkodowanie zostanie wypłacone Zamawiającemu i/lub podmiotowi/podmiotom
wskazanym przez Zamawiającego na podstawie przynaleŜności własnościowej i w proporcji z tej przynaleŜności
własnościowej wynikającej.
11) Ubezpieczenie mienia obejmuje w szczególności szkody powstałe w mieniu Zamawiającego, równieŜ w przypadku oddania
mienia podmiotom trzecim w zarząd, korzystanie, uŜytkowanie, najem, dzierŜawę i stosunki podobne.
12) Zakresem ubezpieczenia objęte są takŜe wszelkie szkody (zdarzenia) nie wymienione powyŜej, 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)
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Załącznik nr 3Ado generalnej umowy ubezpieczenia

WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………….………
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/
.....................................................................................................................................................................................................................
/siedziba i adres wykonawcy/

Warunki realizacji w zakresie ubezpieczeń majątku Zamawiającego
- sprzęt elektroniczny
Zakres odpowiedzialności Wykonawcy (wymagany minimalny) – realizacja bezwarunkowy
1) Ubezpieczenie: sprzętu elektronicznego, specjalistycznego, profesjonalnego, technicznego, audio i wideo,
fotograficznego oraz pozostałego sprzętu elektronicznego, lamp, danych i nośników danych, oprogramowania
- wg systemu all risk ( ubezpieczenie od wszystkich ryzyk). Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na utracie
przedmiotu ubezpieczenia jego uszkodzeniu lub zniszczeniu, a w szczególności szkody spowodowane przez:
a.) działanie człowieka tj. niewłaściwą obsługa nieostroŜność, zaniedbanie, niewłaściwe uŜytkowanie, brak
kwalifikacji, błąd operatora, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
b.) kradzieŜ z włamaniem, rabunku,
c.) działanie ognia (w tym równieŜ działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, eksplozji,
implozji, uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (gaszenia, burzenia,
oczyszczania zgliszcz) oraz innych zdarzeń losowych,
d.) działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania , burzy, powodzi,
sztormu, wylewu wód podziemnych , deszczu nawalnego, a takŜe czynników atmosferycznych w postaci mrozu,
śniegu, deszczu, gradu, wilgoci pary wodnej itp.
e.) działanie wiatru, lawiny, obsunięcia się ziemi,
f.) wady produkcyjne , błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się po okresie gwarancyjnym,
g.) zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej,
h.) pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, podobnych tj. działanie pola
elektromagnetycznego, indukcji, implozji itp Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z
zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego.
i.) uszkodzenie albo zniszczenie nośnika danych w sposób uniemoŜliwiający zapisanie lub odczytanie
zgromadzonych na nim danych,
j.) utrata nośnika danych w wyniku kradzieŜy z włamaniem lub wskutek rabunku
2) Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności :
Ubezpieczenie obejmuje wszelkie koszty dodatkowe poniesione w celu uniknięcia bądź zmniejszenia przerw lub
zakłóceń w działalności gospodarczej lub poniesionych w związku z otworzeniem danych powstałych na skutek
szkody w przedmiotach objętych ubezpieczeniem; w tym koszty wprowadzenia utraconych danych – limit 100.000
PLN; koszty dodatkowe proporcjonalne – limit 100.000 PLN; koszty dodatkowe nieproporcjonalne – Limit 100.000
PLN. Limity dotyczą okresu ubezpieczenia – okresu polisowego i obowiązują dla kaŜdej jednostki oddzielnie.
3) Zakresem ubezpieczenia objęte jest mienie będące w posiadaniu ubezpieczającego. Mienie zakupione w trakcie
ubezpieczenia jest automatycznie ubezpieczone – klauzula nr 3. Sprzęt przenośny, sprzęt pracujący na zewnątrz,
instalowany/zamontowany na zewnątrz, system ITS, telefony komórkowe ubezpieczone są równieŜ poza miejscem
ubezpieczenia, podczas podróŜy, przenoszenia/przewoŜenia, takŜe w pojeździe.
Sprzęt pracujący na zewnątrz, instalowany/zamontowany na zewnątrz, poza pomieszczeniami zamkniętymi,
miejscami zamkniętymi, system ITS jest równieŜ objęty zakresem ochrony ubezpieczeniowej pomimo braku
zabezpieczeń. Zakres ubezpieczenia obejmuje równieŜ kradzieŜ zwykłą.
4) Odszkodowanie będzie wypłacane do wysokości szkody – wg wartości odtworzeniowej-nowej , w granicach
sumy ubezpieczenia – klauzula nr 5 przy czym wartość jednego egzemplarza telefonu komórkowego ustala się w
wysokości 500,00 PLN jeŜeli nie moŜna wykazać innej jego wartości.
5) System ubezpieczenia: system sum stałych - mienie znajdujące się na wykazie. Pozostałe mienie – system
pierwszego ryzyka.
6) Ubezpieczyciel nie wprowadza ograniczeń wiekowych dla przedmiotów ubezpieczenia objętych niniejszym
programem.
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7) Ubezpieczenie (określenie sumy ubezpieczenia ) wg wartości odtworzeniowej, księgowej brutto - która jest
określona na wykazie mienia i/lub na polisie.
8) Klauzule o numerze: 1-6, 8-11, 13-17, 19, 20, 21, 25, 37- 40. Klauzule standardowe: 101/1, 101/2, 104, 120,
147, 201, 301, 140/1, 140/2, 141, 142.
9) Zabezpieczenia przeciwpoŜarowe i/lub przeciwkradzieŜowe – zgodnie z treścią klauzuli nr 38.
10) Dane, nośniki danych, oprogramowanie ujęte jest w sumie ubezpieczenia sprzętu (mienia) ubezpieczonego i
wraz z nim są ubezpieczona lub nadwyŜkowo są ubezpieczone do wysokości 100.000,00 pln na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresu polisowym chyba, Ŝe zostały oddzielnie ubezpieczone co zostało
zapisane w jednostkowej umowie ubezpieczenia (polisie).
11) Ubezpieczenie mienia obejmuje w szczególności szkody powstałe w mieniu Zamawiającego, równieŜ w
przypadku oddania mienia podmiotom trzecim w zarząd, korzystanie, uŜytkowanie, najem, dzierŜawę i stosunki
podobne.
12) Udział własny – zniesiony, franszyza redukcyjna – zniesiona. Franszyza integralna – 100,00 PLN z wyłączeniem
telefonów komórkowych w stosunku do których franszyza integralna została zniesiona., przy uwzględnieniu
franszyz/udziałów własnych wynikających z klauzul generalnych i klauzul standardowych,.
13) Zakres terytorialny – Polska plus Świat.
14) Zakresem ubezpieczenia objęte są takŜe wszelkie szkody (zdarzenia) nie wymienione powyŜej, a które nie są
wyraźnie wyłączone w postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczeń Wykonawcy.
15) JeŜeli przedmiot ubezpieczenia jest własnością wspólną Zamawiającego i innego podmiotu, to przedmiot
ubezpieczenia jest objęty ochroną ubezpieczeniową w całości, objęte są ochroną wszystkie jego części i elementy
bez względu na status własnościowy ubezpieczonego mienia. Odszkodowanie zostanie wypłacone Zamawiającemu
i/lub podmiotowi/podmiotom wskazanym przez Zamawiającego na podstawie przynaleŜności własnościowej i w
proporcji z tej przynaleŜności własnościowej wynikającej.

............................................................................
( podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie
uprawnionej/ uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym , reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu).
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Załącznik nr 4A do generalnej umowy ubezpieczenia
WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………….………
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

.....................................................................................................................................................................................................................
/siedziba i adres wykonawcy/

Definicje klauzul (które znajdują się w załącznikach nr 1A-3A 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 Ŝądania zapłaty pozostałych rat .
W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat
składki w uzgodnionych terminach i wysokościach nawet jeŜeli umowa została wypowiedziana.
Klauzula reprezentantów (nr 2)
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub w skutek raŜącego niedbalstwa przez ubezpieczającego
oraz osób za które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się: dyrektora Jednostki oraz
jego zastępców. Za osoby zatrudnione i współpracujące poza w/w stanowiskami ubezpieczający nie ponosi
odpowiedzialności (w tym równieŜ 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, Ŝe:
a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia 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 Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych
inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się
wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych
przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu
lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu,
rozładunku oraz prac budowlano-montaŜowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia 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 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit,
mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w generalnej umowie ubezpieczenia i na stawkach określonych w
załączniku nr 3A do SIWZ.
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach:
Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po
zakończeniu okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie rocznym i
50% wysokości stawki rocznej.
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia,
rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.
Klauzula czasu ochrony (nr 4)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz
innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, Ŝe 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 moŜe 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 wyŜej wymienionym terminie,
Ubezpieczyciel moŜe wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Klauzula likwidacyjna sprzętu elektronicznego (nr 5)
Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacone jest w wartości odtworzenia (maksymalnie
do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu
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przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, moŜliwie jak najbardziej zbliŜony parametrami jakości i wydajności do sprzętu
zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontaŜu i montaŜu ponownego oraz opłat celnych i innych tego
typu naleŜności, niezaleŜnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata
odszkodowania nastąpi
w wartości ubezpieczenia danego środka trwałego Nie ma zastosowania instytucja
niedoubezpieczenia i zasady proporcji.
Klauzula szybkiej likwidacji szkód (nr 6)
W przypadku szkód w sprzęcie elektronicznym o przewidzianej wysokości szkody do 10.000 PLN, którego przywrócenie
do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer
itp.) ubezpieczający powiadamiając Ubezpieczającego o szkodzie niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o jej powstaniu,
moŜe 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, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę oraz – jeśli to moŜliwe – sprawcy szkody.
Protokół oraz faktura za naprawę z załączoną kalkulacją wykonanych prac będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania
przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla
normalnego funkcjonowania zakładu ubezpieczający po zgłoszeniu szkody moŜe przystąpić do samodzielnej likwidacji
szkody na powyŜszych zasadach jedynie w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2
dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody.
Zastosowanie przedmiotowej klauzuli jest moŜliwe pod warunkiem, Ŝe:
a) uszkodzone części zostaną zachowane,
b) ubezpieczający zawiadomi Policję o szkodzie będącej wynikiem lub noszącej znamiona przestępstwa.
Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych (nr 7)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieŜy
wszelkie urządzenia zewnętrzne w tym systemy monitoringu naleŜące do Ubezpieczającego, zainstalowane na budynkach,
budowlach lub w innych miejscach stanowiących własność lub uŜytkowanych przez Ubezpieczającego.
Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było moŜliwe bez
pozostawienia śladów uŜycia siły lub narzędzi. Franszyza integralna: 200 zł.
Klauzula likwidacyjna środki trwałe – wg wartości księgowej brutto/odtworzeniowej (nr 8)
Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zuŜycia technicznego środków trwałych (wszystkich, w tym
budynków, budowli, urządzeń, wyposaŜenia oraz pozostałego mienia) odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej
wysokości, do wartości księgowej brutto danego środka trwałego (wg faktur) bez potrącania umorzenia księgowego i
zuŜycia 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 lub innej zapisy wynikające z niniejszej klauzuli stosuje się odpowiednio. Nie
ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasady proporcji.
Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczeni (nr 9)- 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 automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej (nr 10)- dotyczy ubezpieczenia
w systemie pierwszego ryzyka
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia
ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub
limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki,
wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie
ubezpieczenia.
Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym w wysokości 1 krotność przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności.
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie (nr 11)
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.
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Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia (nr 12)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się Ŝe ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia,
którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których
wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na
poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma
zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowy zgodnie z § 3 ust. 3
generalnej umowy ubezpieczenia wynosi: 500.000,00 pln.
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie (nr 13)
Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą
rzeczową, w celu usunięcia z ubezpieczonej posesji pozostałości po zniszczonym mieniu do 25% (powyŜej sumy
ubezpieczenia) wartości powstałej szkody.
Klauzula miejsca ubezpieczenia – lokalizacji(nr 14)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe:
1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych
warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na
terenie RP, których uŜytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do uŜytkowania przedmiot
ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, Ŝe adresy tych lokalizacji wraz z
wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 60 dni od momentu
przyjęcia ich do uŜytku.
2.Ochroną ubezpieczeniową jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku).
3.Składka będzie naliczana systemem pro rata za kaŜdy dzień ochrony ubezpieczeniowej proporcjonalnie do składki rocznej.
Klauzula połączenia (nr 15)
W przypadku wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem, lub przejęcia,
przekazania lub zakupu mienia przez inny podmiot nowy właściciel lub nowopowstały podmiotem, wchodzi we wszystkie
prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia do czasu jej obowiązywania.
Klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zaleŜnych (nr 16)
W przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zaleŜnych, Ubezpieczyciel automatycznie udzielać
będzie ochrony nowopowstałym podmiotom w ramach niniejszej umów ubezpieczenia i na zasadach z niej wynikających.
Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych ( nr 17)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z
prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:
a) prac ziemnych
b) robót budowlanych, modernizacyjnych, naprawczych, remontowych itp., na które zgodnie z prawem budowlanym
wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeŜeniem, Ŝe ich realizacja nie wiąŜe się z naruszeniem konstrukcji
nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust. 3 generalnej umowy ubezpieczenia.
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.
Klauzula ubezpieczenia dewastacji/wandalizmu ( nr 18)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe
wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uwaŜa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia,
spowodowane przez osoby trzecie.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuŜszy niŜ 30 dni.
Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji (nr 19)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i
udokumentowane koszty odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej, zakładowej lub archiwalnej (aktów, planów,
dokumentów, danych itp.) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej. Ochrona obejmuje koszty robocizny poniesione na
takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia
nośników, na których dokumentacja była zawarta.
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PowyŜsze koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 15% wartości szkody,
jednak nie więcej niŜ 100 000,00 zł w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust 3 generalnej umowy
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyŜkę w stosunku do
ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.
Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą (nr 20)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona
ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel
pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty
zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagroŜonego mienia.
Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagroŜonego
szkodą, nie więcej niŜ 500 000,00 zł w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust 3 generalnej umowy
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyŜkę w stosunku do
ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.
Klauzula wynagrodzenia ekspertów (nr 21)
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową
wynagrodzenia naleŜne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inŜynierom, 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 powyŜszych warunków,
pod warunkiem, Ŝe 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 powyŜszych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie
obowiązujących stawek rynkowych.
4. Limit odpowiedzialności: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym
zgodnie z § 3 ust 3 generalnej umowy ubezpieczenia.
Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (nr 22)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia
(rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane w tym m.in. szyldy, witryny, plastiki, poliwęglany itp., naleŜące do
Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposaŜenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń
uŜytkowych a takŜe w mieniu pozostałym, mieniu zainstalowanym poza pomieszczeniami (na zewnątrz) w tym
infrastruktura drogowa, sygnalizacja świetlna, oświetlenie, wiaty itp. Zakres ubezpieczenia obejmuje równieŜ szkody
powstałe wskutek zadrapania, porysowania itp., a takŜe koszty ustawienia rusztowań i drabin w dokonania
wymiany/naprawy oraz koszty montaŜu i demontaŜu.
Ubezpieczenie nie obejmuje:
- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem,
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.
Zakres ubezpieczenia obejmuje równieŜ wszelkiego rodzaju napisy reklamowe itp.
Klauzula ubezpieczenia czystych start finansowych (nr 23)
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w
postaci czystych strat finansowych, które powstały w okresie ubezpieczenia..
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
1) szkody wynikłe w związku z niewykonaniem zobowiązania,
2) szkody wynikłe z niedotrzymania jakichkolwiek terminów lub przekroczenia kosztorysów wszelkiego rodzaju,
3) szkody wynikłe w związku z dokonywaniem jakichkolwiek płatności,,
4) roszczenia z zakresu stosunku pracy.
3. Limit odpowiedzialności – 20% sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie
polisowym zgodnie z § 3 ust 3 generalnej umowy ubezpieczenia. .
Klauzula definiująca szkody w ubezpieczeniu OC (nr 24)
1. Odpowiedzialność gwarancyjna:
- Szkoda osobowa - rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia, a takŜe utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć,
gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans) z uwzględnieniem zadośćuczynienia.
- Szkoda rzeczowa - rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy
ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a takŜe utracone korzyści,
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które mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans).
- Czyste straty finansowe – szkody inne, które nie są szkodami osobowymi ani rzeczowymi – zgodnie z klauzulą nr 23.
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza
- Szkoda jako straty i utracone korzyści,
- Szkoda jako normalne następstwa działania i zaniechania.
Klauzula likwidacyjna wartości częściowych (nr 25)
Przy ustaleniu wysokości szkody w przedmiocie naleŜącym do jednej całości, jednego kompletu, nie uwzględnia się
wartość pozostałości, nieuszkodzonych lub nie utraconych przedmiotów wchodzących w skład tej całości (kompletu), pod
warunkiem, Ŝe nie ma moŜliwości rekonstrukcji całości przez zakup, dorobienie lub uzupełnienie w jakikolwiek inny
sposób.
Klauzula strajków, rozruchów i zamieszek społecznych (nr 26)
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu
lub Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych
ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim
następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych.
2. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się:
1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są
powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli;
2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania
skutków zakłóceń;
3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoŜenie strajku lub
przeciwstawienie się lokautowi;
4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania
skutków takich czynności.
3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:
1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności
przewyŜszających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone takŜe szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:
1) 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,
sabotaŜu, blokady,
2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu,
zastraszenie ludności lub dezorganizację Ŝycia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych,
politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków
zdarzeń
wymienionych w pkt. 1 i 2.
5. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3
ust 3 generalnej umowy ubezpieczenia wynosi: 3.000.000,00 PLN. Jako jedno zdarzenie naleŜy traktować wszystkie
szkody powstałe w nieprzerwanym okresie 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochronąubezpieczeniową
na warunkach niniejszej Klauzuli.
6. Franszyza redukcyjna: 5.000,00 pln.
Klauzula aktów terroryzmu (nr 27)
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe
w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej /w tym
koszty ewakuacji/ prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami lub w wyniku moŜliwości (zagroŜenia) powstania zdarzeń
będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie
ludności lub dezorganizację Ŝycia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych,
religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji
toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak równieŜ wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym,
włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - okresie polisowy zgodnie z § 3 ust. 3
generalnej umowy ubezpieczenia wynosi 3 000 000,00 PLN.
5. Franszyza redukcyjna: 5 000,00 zł.
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6. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:
1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub
biologicznych,
2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego,
skaŜenia radioaktywnego,
3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów
komputerowych,
4) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych
alarmów,
5) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeŜeli są one puste, nie zamieszkałe, nie
uŜytkowane lub nieczynne dłuŜej niŜ przez 30 dni,
6) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów
terrorystycznych, chyba Ŝe, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem,
zanim środki te zostały podjęte.
Klauzula poszukiwania wycieków (nr 28)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z
instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do
wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust.3
generalnej umowy ubezpieczenia.
Klauzula ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń (nr 29)
Z zastrzeŜeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny (przez które rozumie się równieŜ urządzenia, aparaty oraz
pozostałe mienie) od szkód mechanicznych spowodowanych :
a) działaniem człowieka,
b) wadami produkcyjnymi,
c) przyczynami eksploatacyjnymi.
Za szkody spowodowane:
a) działaniem człowieka - uwaŜa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób
oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
b) wadami produkcyjnymi - uwaŜa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji,
wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej
na stanowisku pracy,
c) przyczynami eksploatacyjnymi - uwaŜa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na
uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia,
eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjnopomiarowych, itp.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą
(kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud Ŝelaza i metali nieŜelaznych),
b)w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zuŜyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają
okresowej wymianie w ramach konserwacji,
c) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
d)spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
e) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
f) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
g) w postaci utraty zysku
Limit odpowiedzialności: 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym
zgodnie z § 3 ust 3 generalnej umowy ubezpieczenia. Franszyza integralna: 500 PLN.
Klauzula szkód elektrycznych (nr 30)
Z zastrzeŜeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne oraz pozostałe mienie
od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia
uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniŜenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.
Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia ubezpieczeniem nie są objęte szkody :
a) mechaniczne, chyba Ŝe powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
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c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciąŜenie, na
nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
(oględzinami i przeglądami),
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.),
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz Ŝarówkach, grzejnikach, lampach
itp.,
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono
okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia-okresie polisowym zgodnie z § 3 ust 3
generalnej umowy ubezpieczenia wynosi - 500 000,00 zł. Franszyza integralna: 500,- zł.
Klauzula - rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie
umowy najmu, dzierŜawy, uŜytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy ( nr 31) .
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy, uŜytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej
rzeczy.
2.Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz
odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umów (OC kontrakt), o których mowa w
pkt 1.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) w gruntach,
2) wynikłych z normalnego zuŜycia mienia,
3) powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach ruchomych o ile nie stanowią
one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy,
uŜytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
4) powstałych w następstwie prac budowlano-montaŜowych lub remontowych.
Klauzula - rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na
podstawie umowy najmu, dzierŜawy, uŜytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy ( nr
32).
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy, uŜytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej
rzeczy.
2. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz
odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umów (OC kontrakt), o których mowa w
pkt 1.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) wynikłych z normalnego zuŜycia rzeczy ruchomych,
2) powstałych w pojazdach oraz ich wyposaŜeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach.
Klauzula - rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym
przez ubezpieczonego ( nr 33).
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem.
2. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz
odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umów (OC kontrakt).
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powstałych w mieniu powierzonym stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług
o podobnym charakterze,
2) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy, uŜytkowania,
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
3) w pojazdach oraz ich wyposaŜeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach,
4) powstałych w następstwie utraty sprzętu elektronicznego i komputerowego z innych przyczyn niŜ zniszczenie lub
uszkodzenie,
5) powstałych w następstwie uŜycia broni ostrej lub gazowej przez osobę nie mającą pozwolenia na jej posiadanie,
6) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem
nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantaŜem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem,
przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.
4. W razie zaginięcia lub kradzieŜy mienia, ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję
pod rygorem ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania.
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Klauzula - rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie ( nr 34)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w związku z odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone w
środowisku naturalnym w wyniku jego zanieczyszczenia, ujawnione nie później niŜ w ciągu 72 godzin od początku
procesu wydzielania, rozrzucania lub innego uwalniania się do powietrza, wody, gruntu substancji niebezpiecznych oraz
pokrywa koszty kompensacji przyrodniczej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska poniesionych przez osoby
trzecie, pod warunkiem spełnienia poniŜszych wymogów:
1) szkoda powstała wskutek procesu wydzielania, rozrzucania lub innego rodzaju uwalniania substancji niebezpiecznych
zaistniałego w konsekwencji prowadzonej przez ubezpieczonego działalności gospodarczej, a początek tego procesu miał
miejsce w okresie ubezpieczenia, nie wcześniej niŜ przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela,
2) przyczyna procesu wydzielania, rozrzucania lub innego rodzaju uwalniania substancji niebezpiecznych jest nagła,
przypadkowa, nie zamierzona ani nie przewidziana przez ubezpieczonego przy zachowaniu naleŜytej staranności przy
prowadzeniu działalności,
3) przyczyna procesu wydzielania, rozrzucania lub innego rodzaju uwalniania substancji niebezpiecznych była moŜliwa do
zidentyfikowania przez ubezpieczonego lub osobę trzecią i stwierdzone protokołem słuŜby ochrony środowiska, policji lub
straŜy poŜarnej.
4) w związku z prowadzoną działalnością ubezpieczony nie naruszył w sposób raŜący norm i przepisów z zakresu ochrony
środowiska, do przestrzegania których jest zobowiązany.
Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia (nr 35)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe :
1) Zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno
wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezaleŜnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych
jak i wewnętrznych.
2) Przez przepięcie naleŜy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne
dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach
elektrycznych.
3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagroŜenia
zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki).
4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne
wynikłe z normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego.
5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3
ust 3 generalnej umowy ubezpieczenia wynosi:
- dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energie elektryczną – do
pełnych sum ubezpieczenia
- dla szkód wskutek innych zewnętrznych i wewnętrznych przyczyn - 1.000.000,00 zł.
Klauzula katastrofy budowlanej (nr 36)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku
katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu
niezaleŜnie od przyczyny pierwotnej.
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i
umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do uŜytkowania
- uŜytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.
Klauzula składowania (nr 37)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoŜa, Zakład
Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność takŜe za mienie składowane bezpośrednio na podłodze/podłoŜu, przy czym w
stosunku do mienia którego specyfika nie wymaga składowania bezpośrednio na podłodze/podłoŜu - limit
odpowiedzialności 100.000,00 pln na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z
§ 3 ust 3 generalnej umowy ubezpieczenia.
Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i przeciwkradzieŜowych (nr 38)
Ubezpieczyciel oświadcza, Ŝe stan zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i przeciwkradzieŜowych uznaje za wystarczający do
czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. JeŜeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną
stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich
uzupełnienie nie krótszy niŜ 30 dni. JeŜeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia,
Ubezpieczyciel moŜe uchylić się od odpowiedzialności, jeŜeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na
powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia
zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
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Klauzula zwiększonych kosztów działalności /kosztów dodatkowych/ (nr 39)
1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty dodatkowe:
1) proporcjonalne - koszty powtarzające się, wzrastające proporcjonalnie do czasu przestoju a ponoszone przez
Ubezpieczonego w celu utrzymania ciągłości procesów operacyjnych, ciągłości pracy, wykonywanych czynności w
prowadzonej działalności tj.:
a) koszty wynajmu lub leasingu sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń zastępujących tego samego rodzaju, jakości i
parametrów co uszkodzone lub utracone maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny,
b) koszty wynajmu budynku, pomieszczeń zastępczych, lokali zastępczych,
c) koszty zastosowania zastępczych metod pracy lub produkcji;
d) koszty zryczałtowane za kaŜdy dzień przestoju maszyny/urządzenia
2) nieproporcjonalne - koszty ponoszone przez Ubezpieczonego jednorazowo, niezaleŜne od czasu, w którym
ubezpieczony sprzęt pozostaje niesprawny, tj.:
a) koszty tymczasowej naprawy maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego,
b) koszty montaŜu i demontaŜu zastępczych maszyn, urządzeń .
2. Koszty dodatkowe ubezpieczane są systemem pierwszego ryzyka.
3. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie polisowym zgodnie z § 3 ust 3 generalnej umowy
ubezpieczenia wynosi :
1) dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych - jest to kwota tych kosztów poniesiona w okresie odszkodowawczym
jednak nie więcej niŜ 200.000 zł (suma ubezpieczenia), przy czym ryczałt za przestój o którym mowa w punkcie 1
podpunkt 1) d) ustala się na poziomie 1/180 sumy ubezpieczenia za kaŜdy dzień przestoju
2) dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych - jest to maksymalna kwota tych kosztów poniesiona w okresie
odszkodowawczym, jednak nie więcej niŜ 200.000 zł (suma ubezpieczenia).
4. Limit odszkodowawczy (suma ubezpieczenia) określone według zasad podanych w punkcie 3 stanowią górną
granicę odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń.
5. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za koszty dodatkowe powstałe w związku ze szkodami, które są
wyłączone z odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń na mocy klauzuli nr 25 niniejszego załącznika.
6. Odszkodowanie wypłacane jest według następujących zasad:
Zakład Ubezpieczeń pokrywa koszty poniesione w okresie odszkodowawczym (okres odszkodowawczy rozpoczyna się od
dnia powstania szkody w ubezpieczonym mieniu i trwa maksymalnie 6 - miesiące), przy czym:
a) w przypadku kosztów proporcjonalnych - podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowią koszty dodatkowe
określone w punkcie 1 podpunkt 1), ograniczone do wysokości , o której mowa w punkcie 3 pkt 1,
b) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowią koszty dodatkowe
określone w punkcie 1 podpunkt 2), ograniczone do wysokości, o której mowa w punkcie 3 pkt 2;
7. Ubezpieczony ponosi udział własny w kaŜdej szkodzie w wysokości 10% wysokości odszkodowania, franszyza
integralna 5 dni.
Klauzula strat (nr 40)
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody majątkowe, koszty dodatkowe, straty finansowe które są wynikiem
braku dostaw mediów (m.in. energii, wody, internetu itp.).
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równieŜ szkody majątkowe, koszty dodatkowe, straty finansowe które są
wynikiem szkód objętych zakresem ubezpieczenia.
3. Limit odpowiedzialności: 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 41) klauzula fakultatywna
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się Ŝe 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 złotych.
Klauzula prewencji (nr 42) - klauzula fakultatywna
Zakład Ubezpieczeń (Wykonawca) po podpisaniu Generalnej Umowy Ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego
przekaŜe na cele prewencyjne 15% składki ubezpieczeniowej.

Klauzule standardowe – do załącznika 3A
Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu
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elektronicznego, iŜ Zakład Ubezpieczeń rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za
szkody
powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (równieŜ w telefonach komórkowych) uŜytkowanym do celów
słuŜbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieŜy z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Zakład Ubezpieczeń odpowiada tylko
wtedy gdy:
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i
włączony został
sprawnie działający system alarmowy,
- kradzieŜ z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy
pojazd z
transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeŜonym lub w zamkniętym garaŜu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagaŜniku.
W kaŜdym przypadku utraty sprzętu (z wyłączeniem telefonów ) w wyniku kradzieŜy z włamaniem lub rabunku
Ubezpieczający
ponosi udział własny w wysokości 10% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Zakład
Ubezpieczeń
nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z
zaleceniami
producenta opakowania lub jego braku.
Klauzula 101/2 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego, iŜ Zakład Ubezpieczeń rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za
szkody
powstałe w elektronicznym sprzęcie zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu lub przyczepy o jednolitej sztywnej
konstrukcji
i uŜywanym lub przewoŜonym w celach słuŜbowych.
Zakład Ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę sprzętu z powodu kradzieŜy z włamaniem
tylko wtedy gdy:
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- pojazd został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie
działający system alarmowy),
- kradzieŜ z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 godziną (ograniczeń czasowych nie stosuje się,
gdy
pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeŜonym lub w zamkniętym garaŜu).
Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC.
Klauzula 104 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w okresie tymczasowego magazynowania lub czasowej
przerwy w
eksploatacji
1. Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczenia o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub jego
częściach
z tytułu utraty lub uszkodzenia, zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia pod warunkiem, Ŝe wcześniej był sprawny
technicznie i eksploatowany, w sytuacji gdy jest przenoszony z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia;
lub jest czasowo nie uŜytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie.
2. Okres tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji nie moŜe być dłuŜszy niŜ 6 miesięcy.
3. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia z zastrzeŜeniem zapisów
wynikających z załącznika 3A Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w sprzęcie
magazynowanym w celach handlowych.
Klauzula 120 – Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego, iŜ z zastrzeŜeniem poniŜszych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Zakładu
Ubezpieczeń rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.
Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:
- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieŜy z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie
wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niŜ wymienione wyŜej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie
zmniejszona o wskaźnik zuŜycia,
- wskaźnik zuŜycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej
(liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.
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Klauzula Nr 147 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowanej
eksploatacji
1. Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub jego
częściach, począwszy od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do daty włączenia go do planowanej eksploatacji, pod
warunkiem, Ŝe:
a) sprzęt elektroniczny lub jego części magazynowane są w oryginalnych opakowaniach;
b) okres magazynowania nie moŜe przekroczyć 6-ciu miesięcy od daty dostawy.
2. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia z zastrzeŜeniem zapisów
wynikających z załącznika 3A Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas
transportu,
montaŜu, za które odpowiedzialność ponoszą spedytor, producent, sprzedawca lub firma montaŜowa.
3.Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie
przekazany do planowej eksploatacji.
Klauzula 201 – Transport nośników danych
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego, iŜ Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody w ubezpieczonych danych i nośnikach danych
takŜe
podczas transportu poza obszar ubezpieczony. Ubezpieczenie jest gwarantowane pod warunkiem wybrania
odpowiedniego
transportu i właściwego zapakowania ubezpieczonego sprzętu.
Klauzula 301 - Dodatkowe koszty – w sprzęcie zabezpieczającym system elektronicznego przetwarzania danych
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego, iŜ Zakład Ubezpieczeń rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe koszty
poniesione przez Ubezpieczającego w następstwie szkody w sprzęcie zabezpieczającym system elektronicznego
przetwarzania danych (EPD), a potrzebnym dla funkcjonowania ubezpieczonych przedmiotów, (np. niezaleŜne
urządzenia
tj. urządzenia klimatyzacyjne, generatory awaryjne, UPS itp.).
Klauzula 140/1 – Strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego, iŜ Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie strajków,
rozruchów i zamieszek wewnętrznych do sumy wynoszącej 500.000 zł (suma ubezpieczenia wg zasady „pierwszego
ryzyka”). Nie stosuje się zasady niedoubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia zmniejsza się o odszkodowanie wypłacone w
danym okresie ubezpieczenia. Uzupełnienie lub podwyŜszenie sumy ubezpieczenia następuje na wniosek
Ubezpieczającego po opłaceniu dodatkowej składki liczonej za okres od daty wypłacenia odszkodowania do końca okresu
polisowego/okresu ubezpieczenia.
Na potrzeby niniejszej klauzuli za:
- strajk – uwaŜa się celową przerwę w pracy większej grupy pracowników w celu wymuszenia Ŝądań ekonomicznych lub
politycznych,
- zamieszki – uwaŜa się gwałtowne demonstracje, (nielegalne) wrogie akcje wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany
istniejącego porządku prawnego,
- rozruchy – uwaŜa się gwałtowne demonstracje, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek.
Klauzula 140/2 – Terroryzm, sabotaŜ.
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego, iŜ Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie aktów
terroryzmu lub sabotaŜu do sumy wynoszącej 1.000.000 zł (suma ubezpieczenia wg zasady „pierwszego ryzyka”). Nie
stosuje się zasady niedoubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia zmniejsza się o odszkodowanie wypłacone w danym okresie
ubezpieczenia. Uzupełnienie lub podwyŜszenie sumy ubezpieczenia następuje na wniosek Ubezpieczającego po opłaceniu
dodatkowej składki liczonej za okres od daty wypłacenia odszkodowania do końca okresu polisowego/okresu
ubezpieczenia.
Na potrzeby niniejszej klauzuli za:
-akt terroryzmu – uwaŜa się działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją
występującą w celu obalenia rządu lub wywierania na niego wpływu (de iure lub de facto) przy uŜyciu siły lub przemocy,
- sabotaŜ – uwaŜa się zamierzoną dezorganizację pracy przez uchylenie się od niej lub wadliwe jej wykonywanie,
uszkadzanie lub niszczenie sprzętu i narzędzi pracy.
Klauzula 141 – Trzęsienie ziemi
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego, iŜ Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym w
następstwie trzęsienia ziemi.
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Klauzula 142 – Huragan
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego, iŜ Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym
spowodowane przez huragan.

............................................................................
(podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie
uprawnionej/ uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym , reprezentowania wykonawcy.
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PROJEKT
GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIA NR – ……………………..
zawarta w dniu ………………….. roku pomiędzy TRAMWAJEM FORDON Sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy (85-027), przy ul. Jagiellońskiej 94c, ..............................................................................................
zwanym dalej w tekście "Zamawiającym" reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………

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 równieŜ jako: Ubezpieczający i/lub Ubezpieczony.
Na mocy niniejszej Umowy Ubezpieczonym moŜe być równieŜ 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 równieŜ 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: …………. / tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm./, 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 – Członka Zarządu,
następującej treści:
§2
Przedmiot ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy szynowe w zakresie casco..
2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
66514110-0 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych (szynowych).
§3
Okres ubezpieczenia
1. Ubezpieczenie obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 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
moŜliwością jej wypowiedzenia zgodnie z regulacją § 7 niniejszej umowy.
3. Polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczenia wystawiane
zostaną w okresach:
- 01.01.2016 - 31.12.2016 (pierwszy okres polisowy)
- 01.01.2017 - 31.12.2017 (drugi okres polisowy)
- 01.01.2018 - 31.12.2018 (trzeci okres polisowy) przy załoŜeniu Ŝe:
1) w pierwszym okresie polisy potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą
wystawiane na okres od dnia 01.01.2016 r. i/lub od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia – dotyczy mienia które
Zamawiający posiada, lub od dnia zakupu, przejęcia – dotyczy mienia nowo nabytego do dnia 31.12.2016
roku.
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2) w drugim okresie polisowym potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą
wystawiane na okresy jak wyŜej – dotyczy mienia które Zamawiający posiada, lub od dnia zakupu,
przejęcia, przystąpienia – nie dłuŜej jednak niŜ do dnia 31.12.2017 roku.
3) w trzecim okresie polisowym potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą
wystawiane na okresy jak wyŜej – dotyczy mienia które Zamawiający posiada, lub od dnia zakupu,
przejęcia, przystąpienia – nie dłuŜej jednak niŜ do dnia 31.12.2018 roku.
4. Polisy ubezpieczeniowe (umowy jednostkowe) potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów
ubezpieczenia w stosunku do mienia będące przedmiotem leasingu lub uŜytkowanego na podstawie

umów cywilno-prawnych, na wniosek Zamawiającego lub Brokera zostaną wystawione na okres 12
miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
§4
Zakres ubezpieczenia
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków i 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 załącznik 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 Ŝe są korzystniejsze dla Zamawiającego.
3. Wykonawca akceptuje moŜliwość 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 Ŝycie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian sum ubezpieczenia w okresie trwania niniejszej Umowy
ubezpieczenia z zastrzeŜeniem 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 z zastrzeŜeniem, Ŝe nie
dotyczy to zmiany sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w związku z
posiadaniem mienia i prowadzoną działalnością. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany

sumy gwarancyjnej w okresie trwania niniejszej umowy ubezpieczenia w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i prowadzoną działalnością
a Wykonawca moŜliwość zmiany wysokości składki za przedmiotowe ubezpieczenie.
§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 kaŜdorazowo 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.
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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 Ŝe Wykonawcy wyrazi pisemną zgodę na przeniesienie
prawa i obowiązków z tytułu umowy ubezpieczenia na nowego właściciela lub uŜytkownika;

2) Zamawiającemu, w przypadku zaprzestana prowadzenia działalności.
2. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.
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, Ŝe 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 kaŜda ze stron moŜe 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 moŜe pociągać za sobą Ŝadnych
konsekwencji w stosunku do Zamawiającego w tym na jego niekorzyść zmiany składki ubezpieczeniowej.
Wykonawca dokona obniŜenia składki w przypadku zmniejszenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
Wykonawca ma prawo do podwyŜszenia 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.
6. Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią. Ewentualna zgoda Zamawiającego winna być wyraŜona w formie pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
7. Zgodnie z art. 144 ust.1 UPZP oraz 142 ust. 1 punkt 5, 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,
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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.
8. Wykonawca ma obowiązek wykonywania czynności określonych umową z udziałem jego słuŜb lub
podmiotów (osób) działających na jego zlecenie.
9. 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.
10. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian nanoszonych przez Wykonawcę na załącznikach 1B-2B do
niniejszej Umowy, jak równieŜ dodatkowych informacji, wyjaśnień i uregulowań.
11. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wprowadzone będą w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaŜności.
§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:
1) zakres ubezpieczeń pojazdów szynowych (casco)
2) definicje klauzul,
3) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
4) SIWZ.
ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1B do generalnej umowy ubezpieczenia

WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………….………
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/
.....................................................................................................................................................................................................................
/siedziba i adres wykonawcy/

Warunki realizacji w zakresie ubezpieczeń majątku Zamawiającego
- ubezpieczenia casco pojazdów szynowych
Zakres odpowiedzialności Wykonawcy (wymagany minimalny) – realizacja bezwarunkowa

Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych (taboru szynowego)
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy szynowe (tabor szynowy) który Zamawiający posiada oraz
pojazdy szynowe zakupione w trakcie okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje pojazd wraz z
wszelkim wyposaŜeniem specjalistycznym, fabrycznym jak i dodatkowym, ruchomym,
zamontowanym na stałe, w ramach sumy ubezpieczenia pojazdu szynowego.
Ubezpieczeniem objęte są pojazdy szynowe w czasie eksploatacji na drogach szynowych
i wewnątrzzakładowych mających połączenie z liniami i bocznicami jak równieŜ w czasie postoju w
jakimkolwiek miejscu oraz podczas wykonywania napraw i remontów.
I. Zakres ubezpieczenia
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu taboru szynowego
(pojazdów szynowych) wraz z wszelkim wyposaŜeniem fabrycznym jak i dodatkowym, ruchomym, zamontowanym na
stałe pojazdu szynowego, napisami, reklamami wszelkiego rodzaju na pojazdach szynowych, w związku z ruchem i
postojem przy załoŜeniu, Ŝe zakresem pokrycia ubezpieczeniowego objęte są w szczególności poniŜsze zdarzenia (nie są
objęte katalogiem wyłączeń zgodnie z punktem II):
1) zderzenia, wykolejenia lub przewrócenia się taboru szynowego,
2) nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się taboru szynowego ze znajdującymi się poza nim
przedmiotami, zwierzętami lub ludźmi (działanie siły z zewnątrz),
3) nagłego działania siły mechanicznej pochodzącej z wnętrza pojazdu,
4) bezpośredniego uderzenia pioruna,
5) wybuchu lub implozji,
6) poŜaru,
7) upadku statku powietrznego, przymusowego lądowania statku powietrznego, a takŜe upadku jego części bądź
przewoŜonego ładunku,
8) uderzenia pojazdu lądowego,
9) deszczu nawalnego, gradu, huraganu,
10) lawiny śniegu, skał, kamieni lub lodu,
11) trzęsienia ziemi,
12) zapadania lub osuwania się ziemi,
13) zalania wodą wydobywającą się z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub technologicznych,
14) powodzi,
15) fali uderzeniowej wytworzonej przez statek powietrzny podczas przekroczenia bariery dźwięku,
16) rabunku, kradzieŜy bądź zaginięcia,
17) dewastacji, wandalizmu przez osoby trzecie,
18) zdarzeń zaistniałych podczas załadunku lub wyładunku towarów.
19) będące wynikiem skaŜenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego taboru szynowego, powstałe w następstwie
wystąpienia co najmniej jednego z wyŜej wymienionych, objętych umową ubezpieczenia zdarzeń losowych,
20) powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi umową
ubezpieczenia.
2. W razie zajścia zdarzenia losowego objętych zakresem ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń zwraca równieŜ
Ubezpieczającemu, w granicach sumy ubezpieczenia:
1) koszty poniesione w celu zabezpieczenia ubezpieczonego taboru szynowego bezpośrednio zagroŜonego szkodą,
2) koszty wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczającego wszelkich dostępnych środków w celu
zmniejszenia szkody w ubezpieczonym taborze szynowym, jeŜeli środki te były właściwe, chociaŜby okazały
się nieskuteczne,
3. Dodatkowo, z zastrzeŜeniem limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 pln ochroną ubezpieczeniową objęte
są udokumentowane i uzasadnione koszty:
1) poniesione w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami transportu, rozbiórki i demontaŜu
części niezdatnych do uŜytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją; dodatkowo ochrona obejmuje równieŜ
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koszty demontaŜu i ponownego montaŜu nieuszkodzonych części ubezpieczonego taboru szynowego, jeŜeli czynności
takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy taboru szynowego dotkniętego szkodą; w Ŝadnym wypadku
nie będą pokrywane koszty związane z usunięciem zanieczyszczeń gleby lub wody i ich rekultywacją,
2) związane z ratowaniem taboru szynowego, inne niŜ określone w punkcie 2 (np. dozór mienia, opłaty za przechowanie).
3) związane z organizacją komunikacji zastępczej

II. Wyłączenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń (katalog wyłączeń określony poniŜej – ma charakter zamknięty.
W związku z wprowadzeniem katalogu wyłączeń wyłącza się § …. z ogólnych warunków ubezpieczenia Zakładu Ubezpieczeń ustalony
Uchwałą Zarządu Nr …………..z dnia ………………roku. )
1. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą bezpośrednio lub pośrednio wskutek:
1) działania promieniowania jonizującego lub skaŜenia 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 (niezaleŜnie od faktu, czy do powstania szkody przyczyniły się w jakimkolwiek stopniu inne
zdarzenia oddziałujące jednocześnie lub w dowolnej kolejności ze zdarzeniami wymienionymi poniŜej):
a) wojny, najazdu, wrogiego działania innego państwa, agresji zbrojnej lub działań wojennych bez
względu na fakt, czy wojna została wypowiedziana czy teŜ nie, wojny domowej, buntu, przewrotu,
rewolucji, powstania lub niepokojów społecznych przybierających rozmiary powstania, przewrotu
wojskowego, działań uzurpatorskich, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego,
b) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub
zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w literach a), a takŜe wszelkich działań
pozostających w jakiejkolwiek relacji do zdarzeń wymienionych w literach a),
3) strajków, lokautów, niepokojów społecznych,
4) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiło na mocy aktu prawnego, niezaleŜnie
od jego formy, wydanego przez władze państwowe lub samorządowe,
5) skaŜenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczanych wartości pienięŜnych odpadami przemysłowymi, a takŜe
emitowanymi do otoczenia zanieczyszczeniami.
2. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe z powodu normalnego zuŜycia lub naturalnego procesu starzenia się taboru szynowego, w tym kawitacji
i korozji,
2) wynikłe z wady konstrukcyjnej lub materiałowej w taborze szynowym,
3) powstałe na skutek prowadzenia lub obsługi taboru szynowego przez osobę nie posiadającą wymaganych uprawnień,
określonych odrębnymi przepisami, przy czym przedmiotowe wyłączenie nie dotyczy osób które pojazdem szynowym
poruszały się na terenie: zajezdni, zamkniętym, wydzielonym, podczas remontów lub przeglądów a które posiadają
uprawnienia nadane przez pracodawcę, w ramach wewnętrznych zasad/procedur/regulaminów/przepisów.
4) wynikające z odpowiedzialności cywilnej uŜytkownika bądź Ubezpieczającego z tytułu posiadania taboru szynowego
i prowadzenia działalności,
5) związane z nienaleŜytym wykonaniem okresowych przeglądów konserwacyjnych,
6) w silnikach, urządzeniach napędowych, osiach, urządzeniach elektrycznych bądź elektronicznych,
prądnicach, agregatach, akumulatorach lub ich połączeniach, spowodowanych ich awarią mechaniczną lub elektryczną,
7) 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 pienięŜnym lub odszkodowania o charakterze karnym, itp.) - z zastrzeŜeniem punktu I.3.3.
8) spowodowane przez wady lub defekty istniejące w chwili rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, o których Ubezpieczający
wiedział a Zakład Ubezpieczeń nie został o nich poinformowany.
9) powstałe na skutek eksploatacji wcześniej uszkodzonego i nie naprawionego pojazdu szynowego.
10) za które odpowiedzialny jest producent z mocy prawa lub na podstawie umowy.

III. Ustalenie wysokości szkody
1) Ubezpieczenie taboru szynowego na podstawie niniejszego Programu jest do wartości księgowej brutto
lub odtworzeniowej, a wysokość szkody ustalana jest na podstawie całkowitych kosztów niezbędnych do naprawy
bądź zastąpienia taboru szynowego mieniem tego samego rodzaju, typu i parametrów technicznych, jednakŜe
w Ŝadnym przypadku wysokość szkody, ustalona zgodnie z postanowieniami niniejszego programu, nie moŜe
przekroczyć wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej danej pozycji taboru w dniu wydarzenia się szkody.
2) JeŜeli napraw dokonano w warsztacie Ubezpieczającego lub w warsztacie z którym
Ubezpieczający współpracuje na podstawie Umowy, Zakład Ubezpieczeń zapłaci koszt materiału i płac poniesiony
w celu naprawy oraz rozsądny narzut procentowy na pokrycie kosztów ogólnych, z zastrzeŜeniem, Ŝe ustalona w taki
sposób wysokość szkody, nie moŜe przekroczyć sumy ubezpieczenia.
3) Koszty napraw prowizorycznych zostaną poniesione przez Zakład Ubezpieczeń, jeśli takie naprawy stanowią część
napraw ostatecznych nawet jeŜeli zwiększą całkowitej wysokości szkody ustalonej zgodnie z powyŜszymi
postanowieniami.
4) Wysokość szkody określa się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania.
5) Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się:
a) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej,
b) kosztów innowacji i ulepszeń.
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IV. Ustalenie wysokości odszkodowania
1) Wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody z
uwzględnieniem następujących zasad:
a) do ustalonej wysokości szkody dolicza się poniesione przez Ubezpieczającego uzasadnione i udokumentowane
koszty, o których mowa w niniejszym Programie,
b) od ustalonej wysokości szkody odejmuje się wartość tej części taboru szynowego dotkniętego szkodą, która
z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń nadaje się jeszcze do dalszego uŜytku, sprzedaŜy lub przeróbki.
2) Do wartości wyliczonego odszkodowania dolicza się poniesione przez Ubezpieczającego uzasadnione
i udokumentowane koszty, o których mowa w niniejszym Programie.

V. Wypłata odszkodowania
1) Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie w ciągu trzydziestu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub wysokości
naleŜnego odszkodowania okazało się niemoŜliwe w powyŜszym terminie, Zakład Ubezpieczeń wypłaci
odszkodowanie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym przy zachowaniu naleŜytej staranności
wyjaśnienie tych okoliczności było moŜliwe, z zastrzeŜeniem, Ŝe jeśli na podstawie przedłoŜonych przez
Ubezpieczającego dokumentów moŜliwe będzie określenie bezspornej części odszkodowania, zostanie ona wypłacona
w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
2) Wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia. o kwotę wypłaconego odszkodowania.

VI. Płatnicy podatków pośrednich
JeŜeli Ubezpieczający jest uprawniony do odliczania podatku od towarów i usług VAT naliczanego przy nabyciu taboru
szynowego, to wszelkie dane liczbowe, o których mowa w niniejszych szczególnych warunkach (w szczególności wartości,
sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialności, koszty, odszkodowania), nie będą uwzględniały tego podatku.

VII. Postanowienia dodatkowe:
1) Pojazdy szynowe które Zamawiający posiada oraz nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach

określonych w umowie przy czym w stosunku do pojazdów nowo nabytych w okresie ubezpieczenia będą miały
zastosowanie takie same stawki jak dla pojazdów które Zamawiający posiada - zgodnie z załącznikiem nr 3B
do SIWZ.
2) Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia zakupu, jako dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, na okres 12-miesięcy
lub od ostatniego dnia danego okresu ubezpieczenia – okresu polisowego zgodnie z § 3 ust.3 generalnej umowy
ubezpieczenia.
3) Składki za pojazdy szynowe wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do
okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej za kaŜdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile w okresie
ubezpieczenia danego pojazdu nie zaistniało zdarzenie, w związku z którym wypłacono odszkodowanie. Od tak
wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne.
4) Ustala się, Ŝe nie będą wymagane zdjęcia i oględziny pojazdu szynowego (dokumentacja fotograficzna).
5) Wykonawca akceptuje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieŜowe i uwaŜa, Ŝe są one wystarczające z punktu
widzenia umowy ubezpieczenia.
6) Umowy ubezpieczenia casco będą potwierdzane dokumentami wystawionymi przez Ubezpieczyciela dla kaŜdego przyjętego do
ubezpieczenia pojazdu szynowego lub grupy pojazdów szynowych.
7) Zamawiający zastrzega, Ŝe rozliczenie szkód będzie się odbywało w formie bezgotówkowej pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń
a autoryzowanym zakładem naprawczym pojazdów.
8) Franszyza integralna – 100,00 PLN
9) Klauzule nr: 1 - 11.
10) Ubezpieczenie mienia obejmuje w szczególności szkody powstałe w mieniu Zamawiającego, równieŜ w przypadku oddania mienia
podmiotom trzecim w zarząd, korzystanie, uŜytkowanie, najem, dzierŜawę i stosunki podobne.

............................................................................
( podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie
uprawnionej/ uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym , reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Załącznik nr 2B do generalnej umowy ubezpieczenia

WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………….………
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/
.....................................................................................................................................................................................................................
/siedziba i adres wykonawcy/

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 Ŝądania zapłaty pozostałych rat .
W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat
składki w uzgodnionych terminach i wysokościach nawet jeŜeli umowa została wypowiedziana.
Klauzula reprezentantów (nr 2)
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub w skutek raŜącego 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 równieŜ 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, Ŝe:
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-montaŜowych (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. JeŜeli 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, moŜe 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 - jeŜeli jest to
moŜliwe - 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 moŜe przystąpić do
samodzielnej likwidacji szkody na powyŜszych zasadach jedynie w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona oględzin
przedmiotu szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody.
Zastosowanie przedmiotowej klauzuli jest moŜliwe pod warunkiem, Ŝe:
a) uszkodzone części zostaną zachowane,
b) ubezpieczający zawiadomi Policję o szkodzie będącej wynikiem lub noszącej znamiona przestępstwa.
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Klauzula likwidacyjna środki trwałe – wg wartości księgowej brutto/odtworzeniowej (nr 5)
Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zuŜycia 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 zuŜycia 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 czasu ochrony (nr 6)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz
innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, Ŝe 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 moŜe 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 wyŜej wymienionym terminie,
Ubezpieczyciel moŜe wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Klauzula niezmienności wartości pojazdu szynowego(nr 7)
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzula postanowień umowy ustala się:
1) w razie powstania szkody całkowitej ubezpieczyciel ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości sumy
ubezpieczenia, pomniejszonej o wartość pozostałości pod warunkiem, Ŝe pozostałości będą zbywalne. JeŜeli pozostałości
nie będą zbywalne Zakład Ubezpieczeń (Wykonawca) wypłaci odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości sumy
ubezpieczenia pojazdu szynowego,
2) w razie kradzieŜy pojazdu Zakład Ubezpieczeń ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości sumy
ubezpieczenia;
Niniejszą klauzulę stosuje się do pojazdów szynowych których okres eksploatacji nie przekroczył 5 lat.
Klauzula strat (nr 8)
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody majątkowe, koszty dodatkowe, straty finansowe które są wynikiem
braku dostaw mediów (m.in. energii, wody, internetu itp.).
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równieŜ szkody majątkowe, koszty dodatkowe, straty finansowe które są
wynikiem szkód objętych zakresem ubezpieczenia.
3. Limit odpowiedzialności: 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym
zgodnie z § 3 ust. 3 generalnej umowy ubezpieczenia.
Klauzula połączenia (nr 9)
W przypadku wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem, lub przejęcia,
przekazania lub zakupu mienia przez inny podmiot nowy właściciel lub nowopowstały podmiotem, wchodzi we wszystkie
prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia do czasu jej obowiązywania.
Klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zaleŜnych (nr 10)
W przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zaleŜnych, Ubezpieczyciel automatycznie udzielać
będzie ochrony nowopowstałym podmiotom w ramach niniejszej umów ubezpieczenia i na zasadach z niej wynikających.
Klauzula wynagrodzenia ekspertów (nr 11)
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową
wynagrodzenia naleŜne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inŜynierom, 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 powyŜszych warunków,
pod warunkiem, Ŝe 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 powyŜszych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie
obowiązujących stawek rynkowych.
4. Limit odpowiedzialności: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym
zgodnie z § 3 ust 3 generalnej umowy ubezpieczenia.
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Klauzula funduszu (nr 12) klauzula fakultatywna
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się Ŝe 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 złotych.
Klauzula prewencji (nr 13) - klauzula fakultatywna
Zakład Ubezpieczeń (Wykonawca) po podpisaniu Generalnej Umowy Ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego
przekaŜe na cele prewencyjne 15% składki ubezpieczeniowej.

............................................................................
(podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie
uprawnionej/ uprawnionych do występowania w
obrocie prawnym , reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 9C do SIWZ

PROJEKT
GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIA NR – ……………………..
zawarta w dniu ………………….. roku pomiędzy TRAMWAJEM FOEDON Sp. z o.o. z siedzibą w
Bydgoszczy (85-027), przy ul. Jagiellońskiej 94c, ...................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
zwanym dalej w tekście "Zamawiającym" reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………

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 równieŜ jako: Ubezpieczający i/lub Ubezpieczony.
Na mocy niniejszej Umowy Ubezpieczonym moŜe być równieŜ 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 równieŜ 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: …………. / tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm./, 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 – Członka Zarządu,
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 od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 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
moŜliwością jej wypowiedzenia zgodnie z regulacją § 7 niniejszej umowy.
3. Polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczenia wystawiane
zostaną w okresach:
- 01.01.2016 - 31.12.2016 (pierwszy okres polisowy)
- 01.01.2017 - 31.12.2017 (drugi okres polisowy)
- 01.01.2018 - 31.12.2018 (trzeci okres polisowy) przy załoŜeniu Ŝe:
1) w pierwszym okresie polisy potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą
wystawiane na okres od dnia 01.01.2016 r. i/lub od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia – dotyczy mienia które
Zamawiający posiada, lub od dnia zakupu, przejęcia – dotyczy mienia nowo nabytego do dnia 31.12.2016
roku.
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2) w drugim okresie polisowym potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą
wystawiane na okresy jak wyŜej – dotyczy mienia które Zamawiający posiada, lub od dnia zakupu,
przejęcia, przystąpienia – nie dłuŜej jednak niŜ do dnia 31.12.2017 roku.
3) w trzecim okresie polisowym potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą
wystawiane na okresy jak wyŜej – dotyczy mienia które Zamawiający posiada, lub od dnia zakupu,
przejęcia, przystąpienia – nie dłuŜej jednak niŜ do dnia 31.12.2018 roku.
4. Polisy ubezpieczeniowe (umowy jednostkowe) potwierdzające zawarcie poszczególnych rodzajów
ubezpieczenia w stosunku do mienia będące przedmiotem leasingu lub uŜytkowanego na podstawie

umów cywilno-prawnych, na wniosek Zamawiającego lub Brokera zostaną wystawione na okres 12
miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
§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 1C 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 Ŝe są korzystniejsze dla Zamawiającego.
3. Wykonawca akceptuje moŜliwość 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 3C 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 3C (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 Ŝycie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian sum ubezpieczenia w okresie trwania niniejszej Umowy
ubezpieczenia z zastrzeŜeniem zapisów wynikających z niniejszego paragrafu. Zmiana sum ubezpieczenia
spowoduje przeliczenie składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia z zastosowaniem
stawek wynikających z załącznika nr 3C (kolumna 5) do SIWZ.
§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 kaŜdorazowo 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.
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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 Ŝe Wykonawcy wyrazi pisemną zgodę na przeniesienie
prawa i obowiązków z tytułu umowy ubezpieczenia na nowego właściciela lub uŜytkownika;

2) Zamawiającemu, w przypadku zaprzestana prowadzenia działalności.
2. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.
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, Ŝe polisy wystawione przez Wykonawcę będą zgodne z wymogami zapisanymi w załączniku 1C
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 1C do niniejszej Umowy, zapisy SIWZ, a dopiero w
następnej kolejności zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczeń i inne regulacje Wykonawcy.
Po ich wyczerpaniu kaŜda ze stron moŜe dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji programu ubezpieczeniowego (załączniki 1C do niniejszej
Umowy) w okresie ubezpieczenia wynikającym z § 3 niniejszej Umowy, przy czym weryfikacja programu
ubezpieczeniowego, która jest wynikiem zmiany stanu prawnego nie moŜe pociągać za sobą Ŝadnych
konsekwencji w stosunku do Zamawiającego w tym na jego niekorzyść zmiany składki ubezpieczeniowej.
Wykonawca dokona obniŜenia składki w przypadku zmniejszenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
Wykonawca ma prawo do podwyŜszenia składki w przypadku zawnioskowania przez Zamawiającego o
rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyka które nie były ujęte w programie ubezpieczeniowym
(załączniki 1C 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.
6. Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią. Ewentualna zgoda Zamawiającego winna być wyraŜona w formie pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
7. Zgodnie z art. 144 ust.1 UPZP oraz 142 ust. 1 punkt 5 , 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,
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.
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8. Wykonawca ma obowiązek wykonywania czynności określonych umową z udziałem jego słuŜb lub
podmiotów (osób) działających na jego zlecenie.
9. 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.
10. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian nanoszonych przez Wykonawcę na załącznikach 1C-2C do
niniejszej Umowy, jak równieŜ dodatkowych informacji, wyjaśnień i uregulowań.
11. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wprowadzone będą w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaŜności.
§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:
1) zakres ubezpieczeń pojazdów szynowych (MB)
2) definicje klauzul,
3) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
4) SIWZ.
ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1C do generalnej umowy ubezpieczenia

WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………….………
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/
.....................................................................................................................................................................................................................
/siedziba i adres wykonawcy/

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 obniŜenia 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 zuŜycia części, podzespołów i innych elementów przedmiotów ubezpieczenia a
takŜe 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 montaŜu 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 skaŜenia 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 równieŜ
Ubezpieczającemu, w granicach sumy ubezpieczenia:
1) koszty poniesione w celu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia bezpośrednio zagroŜonego szkodą,
2) koszty wynikłe z zastosowania przez ubezpieczającego wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia
szkody w ubezpieczonym mieniu jeŜeli środki te były właściwe, chociaŜby okazały się nieskuteczne.
4. Dodatkowo, z zastrzeŜeniem 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 demontaŜu
części niezdatnych do uŜytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją; ochrona obejmuje równieŜ koszty
demontaŜu i ponownego montaŜu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeŜeli czynności takie są
niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą; w Ŝadnym wypadku nie będą pokrywane
koszty związane z usunięciem zanieczyszczeń gleby lub wody i ich rekultywacją,
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2) związane z ratowaniem mienia, inne niŜ określone w ust. 3 (np. dozór mienia, opłaty za przechowanie),
3) wykonania dokumentacji projektowej i nadzoru nad prowadzonymi pracami w związku z odbudową lub
remontem, jeŜeli 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 skaŜenia 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 (niezaleŜnie od faktu, czy do powstania szkody przyczyniły się w jakimkolwiek stopniu
inne zdarzenia oddziaływujące jednocześnie lub w dowolnej kolejności ze zdarzeniami wymienionymi poniŜej):
a) wojny, najazdu, wrogiego działania drugiego państwa, agresji zbrojnej lub działań wojennych bez względu na
fakt, czy wojna została wypowiedziana czy teŜ 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:
- uŜycie lub groźbę uŜycia siły lub przemocy,
- pozbawienie Ŝycia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (obejmujące takŜe usiłowanie, przygotowanie,
pomocnictwo lub groźbę pozbawienia Ŝycia czy teŜ 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, niezaleŜnie 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 takŜe 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,
niezaleŜnie od jego formy, wydanego przez władze państwowe lub samorządowe,
5)skaŜenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczanego mienia odpadami przemysłowymi, a takŜe
emitowanymi do otoczenia zanieczyszczeniami,
6) umyślnego działania lub zaniechania albo raŜącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność - z zastrzeŜeniem 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 naleŜytej
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 teŜ innego usługodawcy lub podwykonawcy,
3) powstałe w wyniku zamierzonego przeciąŜenia, 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 poŜaru 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 przewoŜonego na nim
ładunku, zawalenia się budynków, zalania, opadów atmosferycznych, zapadania lub osuwania się ziemi, dymu, fali
dźwiękowej, a takŜe powodzi, lawiny, huraganu, trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu lub innych katastrof
naturalnych,
6) powstałe w wyniku kradzieŜy, w szczególności takŜe kradzieŜy 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
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szybkiemu zuŜyciu lub które podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, zgodnie z instrukcją
techniczną i zaleceniami producenta,
9) o charakterze wyłącznie estetycznym (m.in. takie jak zadrapania, pomalowanie powierzchni), nieograniczające
w Ŝaden 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 takŜe 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 pienięŜnym lub odszkodowania o charakterze karnym, itp.) - z zastrzeŜeniem punktu I.4.4.
3. Zakład Ubezpieczeń równieŜ 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 powyŜej 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 Wykonawcy ustalony Uchwałą Zarządu Nr …………..z dnia
………………roku.
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 montaŜu i demontaŜu
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 - 11.
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, równieŜ w
przypadku oddania mienia podmiotom trzecim w zarząd, korzystanie, uŜytkowanie, najem, dzierŜawę i stosunki
podobne.
9. Na podstawie niniejszego Programu (warunków), oprócz pojazdów szynowych mogą być ubezpieczone
równieŜ 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, naleŜy rozumieć, Ŝe
chodzi o ubezpieczoną maszynę i/lub urządzenie.
10. Zakresem ubezpieczenia objęte są takŜe wszelkie szkody (zdarzenia) nie wymienione powyŜej, 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)
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Załącznik nr 2C do generalnej umowy ubezpieczenia
WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………….………
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/
.....................................................................................................................................................................................................................
/siedziba i adres wykonawcy/

Definicje klauzul (które znajdują się w załącznikach nr 1C 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 Ŝądania zapłaty pozostałych rat .
W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat
składki w uzgodnionych terminach i wysokościach nawet jeŜeli umowa została wypowiedziana.
Klauzula reprezentantów (nr 2)
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub w skutek raŜącego 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 równieŜ 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, Ŝe:
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-montaŜowych (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. JeŜeli 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 3C 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 3C 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, moŜe 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 - jeŜeli jest to
moŜliwe - 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 moŜe przystąpić do
samodzielnej likwidacji szkody na powyŜszych zasadach jedynie w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona oględzin
przedmiotu szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody.
Zastosowanie przedmiotowej klauzuli jest moŜliwe pod warunkiem, Ŝe:
a) uszkodzone części zostaną zachowane,
b) ubezpieczający zawiadomi Policję o szkodzie będącej wynikiem lub noszącej znamiona przestępstwa.
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Klauzula czasu ochrony (nr 5)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz
innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, Ŝe 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 moŜe 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 wyŜej wymienionym terminie,
Ubezpieczyciel moŜe wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Klauzula likwidacyjna środki trwałe – wg wartości księgowej brutto/odtworzeniowej (nr 6)
Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zuŜycia 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 zuŜycia 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, lub przejęcia,
przekazania lub zakupu mienia przez inny podmiot nowy właściciel lub nowopowstały podmiotem, wchodzi we wszystkie
prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia do czasu jej obowiązywania.
Klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zaleŜnych (nr 10)
W przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zaleŜnych, Ubezpieczyciel automatycznie udzielać
będzie ochrony nowopowstałym podmiotom w ramach niniejszej umów ubezpieczenia i na zasadach z niej wynikających.
Klauzula wynagrodzenia ekspertów (nr 11)
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową
wynagrodzenia naleŜne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inŜynierom, 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 powyŜszych warunków,
pod warunkiem, Ŝe 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 powyŜszych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie
obowiązujących stawek rynkowych.
4. Limit odpowiedzialności: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym
zgodnie z § 3 ust 3 generalnej umowy ubezpieczenia.
Klauzula funduszu (nr 12) klauzula fakultatywna
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się Ŝe 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.
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Klauzula prewencji (nr 13) - klauzula fakultatywna
Zakład Ubezpieczeń (Wykonawca) po podpisaniu Generalnej Umowy Ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego
przekaŜe na cele prewencyjne 15% składki ubezpieczeniowej.

Klauzule standardowe – do załącznika 1C
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, Ŝe
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
powyŜszych warunków.
2. JeŜeli okaŜe się, Ŝe zadeklarowana suma ubezpieczenia pojazdu szynowego, które uległy uszkodzeniu jest niŜsza niŜ
wymagana wartość odtworzeniowa, kwota odszkodowania naleŜna 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, Ŝe 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 powyŜszych warunków.
2. PowyŜsze koszty, niezaleŜnie od sumy ubezpieczenia uszkodzonego pojazdu szynowego nie mogą przewyŜszyć limitu
odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 pln.
3. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania naleŜnego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa
w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający moŜe uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą.
4. Do niniejszej klauzuli ma zastosowanie specjalny (niezaleŜny 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, Ŝe
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 – uwaŜa 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

Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

85

Nr sprawy TF/03/2015

SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ
PROCEDURA LIKWIDACJI SZKÓD

Ubezpieczyciel (Wykonawca): .....................................................................................
Broker: Grupa Brokerska ODYS Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz
Ubezpieczony: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

§1
1. Przedmiot likwidacji szkód jest cała infrastruktura tramwajowo-drogowa wraz z sygnalizacja świetlną, oświetleniem i
pozostałymi elementami infrastruktury na terenie prowadzonej działalności przez Zamawiającego.
2. Przedmioty o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu znajdują się na terenie Bydgoszczy.
§2
1. Strony wyŜej wymienione ustalają, Ŝe z dniem 01 stycznia 2016 roku wprowadza się uproszczony system likwidacji
szkód przedmiotów wymienionych w § 1 niniejszej umowy.
2. Dopuszcza się, celem sprawnej i natychmiastowej naprawy uszkodzonych przedmiotów, likwidację szkód przez
Ubezpieczonego lub Konserwatora działającego w jego imieniu, bez wcześniejszej konsultacji z Ubezpieczycielem.
§3
W przypadku, o którym mowa w § 2 Ubezpieczony zobowiązany jest zawiadomić o powstałej szkodzie Ubezpieczyciela
za pośrednictwem Grupy Brokerskiej ODYS Sp. z o.o. niezwłocznie po powzięciu informacji o zdarzeniu, najpóźniej w
dniu następnym w dni robocze lub w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych i świętach.
Informację o powstałej szkodzie naleŜy przesłać faksem lub e-mailem wypełniając druk zgłoszenia szkody (ZAŁĄCZNIK
NR 1 do procedury likwidacji szkód).
§4
Kosztorys który jest elementem druku zgłoszenia szkody – załącznik nr 1 do procedury likwidacji szkód który
Ubezpieczający wypełnia zgodnie z dyspozycją § 3 niniejszej umowy wraz z pismem przewodnim dostarczany będzie do
Ubezpieczyciela za pośrednictwem brokera obsługującego – Grupa Brokerska ODYS Sp. z o.o.
§5
1. Kosztorys (wycena szkody) wykonywany jest na podstawie cenników tego typu przedmiotów, faktur za naprawę,
wykonanie usługi, zakup i/lub zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Ubezpieczonym a Konserwatorem (firma której
została zlecona naprawa przedmiotów o których mowa w § 1 niniejszej umowy na terenie Bydgoszczy oraz zgodnie z
cenami w niej zawartymi).
2. Kosztorys powinien odpowiadać rozmiarom faktycznej naprawy uszkodzeń (zestawienie elementów uszkodzonych oraz
elementów które podlegają naprawie, bądź wymianie).Załącznik do kosztorysu stanowią równieŜ zdjęcia wykonane z
miejsca zdarzenia, zarówno przed jak i po naprawie.
3. Kosztorysy nie powinny jednak przekraczać poziomu średnich regionalnych cen i narzutów publikowanych między
innymi w systemie „SECOCENBUD”, publikowanych przez OWE-OB. „Promocja” Sp. z o.o. w Warszawie.

§6
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
Gdyby wyjaśnienie w powyŜszym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela,
albo wysokości odszkodowania okazało się niemoŜliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu naleŜytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było moŜliwe.
Wypłata odszkodowania następować będzie na podstawie kserokopii faktury VAT wystawionej przez firmę dokonującą
naprawy oraz przedstawionego kosztorysu po zweryfikowaniu przez Ubezpieczyciela pod względem merytorycznym i
rachunkowym z uwzględnieniem zasad określonych w szczególnych warunkach ubezpieczeń stanowiących integralną
część generalnej umowy ubezpieczenia i zasad określonych w ogólnych warunkach ubezpieczeń wymienionych w polisie.
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Sporządzenie kosztorysu nastąpi zgodnie z § 5, oraz zgodnie z Umową o współpracy zawarta pomiędzy Ubezpieczonym, a
Konserwatorem - firmą, wybraną w drodze złoŜenia najkorzystniejszej oferty i/lub w drodze wyboru w innej procedurze
najkorzystniejszej oferty na serwisowanie, konserwację, naprawę przedmiotów o których mowa w § 1 niniejszej umowy,
na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
W szkodach bezkwestyjnych Ubezpieczyciel będzie wypłacał zaliczki w wysokości do 70% przewidywanej wysokości
odszkodowania. Końcowe rozliczenie szkody nastąpi po jej udokumentowaniu zgodnie z pozostałymi ustaleniami w/w
procedury.
Ponadto strony ustalają, Ŝe w razie wypłacenia zaliczki większej od faktycznie przysługującego wysokości odszkodowania,
potrącenie nadpłaconej szkody nastąpi z następnych szkód, o czym Ubezpieczony zostanie poinformowany na piśmie lub
dokona zwrotu nadpłaconej kwoty.
W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczeniowej Ubezpieczający zobowiązuje się do zwrotu nienaleŜnie wypłaconej
kwoty w ciągu 7 dni.
§7
Niniejsza procedura dotyczy szkód które nie mogą być zlikwidowane przez Wykonawcę (Ubezpieczyciela) w trybie
wynikającym z umowy ubezpieczenia ze względu na bezpieczeństwo funkcjonowania ruchu drogowego w Bydgoszczy lub
z innego równie waŜnego powodu.
§8
Procedura Likwidacji szkód wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2016 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia
2018roku.
W imieniu Ubezpieczyciela:

W imieniu Tramwaj Fordon Sp. z o.o. :

W imieniu GB ODYS Sp. z o.o.:
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Załącznik nr 1 do procedury likwidacji szkód

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY
1

Ubezpieczający/Ubezpieczony

2

Poszkodowany

3

Ubezpieczyciel

4

Numer polisy

5

Przedmiot ubezpieczenia

6

Rodzaj szkody

7

Miejsce wystąpienia szkody

8

Data powstania szkody

9

Przyczyny powstania szkody(opis zdarzenia)

10

Zestawienie uszkodzenia mienia (opis
uszkodzeń)

11

Planowany termin i sposób usunięcia szkody

12

Przewidywana wysokość strat

13

Kosztorys *

14

Wysokość szkody

15

Ewentualny sprawca szkody (nazwisko i
adres)

16

Czy powiadomiono policję

17

Osoba prowadząca w imieniu Spółki

18

Osoba zgłaszająca

19

UWAGI

*W kosztorysie naleŜy podać pozycję z cennika
Oświadczenie
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. oświadcza, Ŝe przedmiotowa szkoda nie została zgłoszona z innej polisy u innego Ubezpieczyciela

………………………………………........
podpis Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
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