Ubezpieczenie majątkowe infrastruktury tramwajowej

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wzór umowy
Nr post. 100/520/AM/2019
U M O W A Nr ……/520/2019/AM
Ubezpieczenie majątkowe infrastruktury tramwajowej

zawarta w dniu ……………………w Gdańsku,
zwana dalej „umową”
pomiędzy:
Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186615, posiadającą numer identyfikacji
podatkowej NIP 2040000711, Regon 192993561, o kapitale zakładowym 69 171 000,00 PLN,
reprezentowaną przez:
1.
2.

…………………………………
…………………………………

zwaną w dalszej części umowy UBEZPIECZAJĄCYM lub ZAMAWIAJĄCYM,
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy UBEZPIECZYCIELEM lub WYKONAWCĄ
łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego z dnia …………………., na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z póź. zm.) zwanej
dalej „ustawą Pzp”, oraz zgodnie z wszelkimi aktami wykonawczymi wydanymi do ustawy Pzp,
jak również zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej „SIWZ”,
oraz wybraniu oferty Wykonawcy jak oferty najkorzystniejszej, została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel zobowiązuje się do udzielenia
Zamawiającemu ubezpieczenia majątkowego infrastruktury tramwajowej.
1.1 Zakres ubezpieczenia:
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Zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia
ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach
dodatkowych i obejmuje szkody polegające na fizycznej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu
ubezpieczonego mienia, będącego bezpośrednim następstwem przewidzianego w umowie
zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i
niezależnie od woli Zamawiającego i zaistniało w miejscu i w okresie ubezpieczenia.
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w szczególności nie mogą być wyłączone szkody
spowodowane przez:
a) pożar,
b) uderzenie pioruna (działanie bezpośrednie i pośrednie),
c) przepięcia i przetężenia,
d) wybuch,
e) upadek statku powietrznego,
f) huragan (za huragan uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 13,5 m/s),
g) deszcz nawalny,
h) sztorm oraz tzw. „cofkę”. Przez cofkę rozumie się podwyższenie lustra wody postępujące
w górę biegu cieku, powstające wskutek podnoszenia się stanu wody w zbiorniku
końcowym, do którego ów ciek uchodzi – np. w morzu, jeziorze lub w rzece przyjmującej
dopływ. Może nastąpić w wyniku spiętrzenia wody przez długotrwałe działanie silnych
wiatrów wtłaczających wodę w górę cieku (cofka wiatrowa), w wyniku pojawienia się zatoru
lodowego lub działania zapory wodnej,
i) powódź (ochrona dla ryzyka powodzi nie może być uzależniona od lokalizacji mienia
[obszary bezpośrednio zagrożone powodzią], jak również od historycznego występowania
szkód z tego tytułu [liczba szkód powodziowych na danym terenie]),
j) lawinę, napór lodu lub śniegu (działanie bezpośrednie i pośrednie na ubezpieczone mienie),
k) grad,
l) trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi,
m) zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych (przewodów, zbiorników lub innych instalacji), w tym
szkody spowodowane awarią, cofnięciem się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych
(ochrona nie dotyczy ryzyk maszynowych), działaniem tryskaczy/zraszaczy z innych
przyczyn niż wskutek ognia, nieumyślnym pozostawieniem otwartych kranów lub innych
zaworów w urządzeniach, topnieniem śniegu i/lub lodu, deszczem nawalnym niezależnie
od stanu technicznego mienia; wybiciem wód gruntowych, pęknięcia lub zamarznięcia
przewodów i urządzeń będących we władaniu Ubezpieczonego, znajdujących się wewnątrz
ubezpieczonego budynku, lub na posesji objętej ubezpieczeniem, łącznie z kosztami robót
pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrażaniem,
n) dym i sadzę (przy czym za dym i sadzę rozumie się zawiesinę cząsteczek w gazie będącą
bezpośrednim skutkiem spalania lub działania wysokiej temperatury, niezależnie od
miejsca, w którym spalanie lub działanie wysokiej temperatury wystąpiło),
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o) upadek drzew lub budowli na ubezpieczone mienie,
p) uderzenie pojazdu lądowego lub jednostki pływającej, najechanie lub inne uszkodzenie
przez pojazd w tym pojazd/jednostkę należący i/lub użytkowany przez Ubezpieczonego
(także w ogrodzenia, bramy lub budynki i budowle komunikacyjne),
q) działanie wody na budowle i urządzenia hydrotechniczne,
r) huk ponaddźwiękowy,
s) podczas montażu i demontażu,
t) kradzież z włamaniem i rabunek,
u) wandalizm (dewastacja) rozumiany także jako zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w związku z dokonaniem lub usiłowaniem
kradzieży,
v) graffiti, rozumiane jako szkody estetyczne polegające w szczególności na pomalowaniu,
porysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków graficznych na
ubezpieczonym mieniu.
1.2 Przedmiot ubezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia jest infrastruktura tramwajowa wydzierżawiona Zamawiającemu
na podstawie umowy zawartej z Miastem Gdańsk.
1.3 Wartość mienia, limit odpowiedzialności i franszyza redukcyjna.
Zamawiający informuje, że wartość księgowa brutto mienia zgłoszonego do ubezpieczenia
wynosi 539.861.613,70 zł. Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 40.000.000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem sieci trakcyjnych, dla
których ustala się podlimit odpowiedzialności w wysokości 3.000.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 1.000,00 zł.
Ponadto w treści pkt 1.5 opisane zostały postanowienia i klauzule dodatkowe, dla których
w kilku przypadkach wprowadzone zostały dodatkowe limity.
1.4 Miejsce ubezpieczenia: teren Gminy Miasta Gdańska.
1.5 Postanowienia i klauzule dodatkowe.
1.5.1

1.5.2

1.5.3

Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o
koszt odtworzenia mienia, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, stanowiącej wartość księgową brutto, niezależnie
od stopnia zużycia/stopnia umorzenia. Zamawiający ma prawo do nieodtwarzania
uszkodzonego mienia. W takim przypadku Wykonawca wypłaci odszkodowanie w rzeczywistej wartości poniesionej szkody. Nie ma zastosowania zasada niedoubezpieczenia i zasada proporcji.
Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia – ustala się, że automatyczną
ochroną ubezpieczeniową, objęte jest wszelkie nowe mienie, w posiadanie którego
Zamawiający wszedł w okresie ubezpieczenia, lub wzrost wartości mienia wskutek
dokonanych inwestycji, modernizacji etc.
Klauzula reprezentantów – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody
wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez osoby, za które
3

Ubezpieczenie majątkowe infrastruktury tramwajowej

Zamawiający ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem szkód wyrządzonych przez
członków organów spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza, prokurenci).
1.5.4

Klauzula likwidacji drobnych szkód – odmiennie, niż stanowią warunki
ubezpieczenia, w przypadku szkody, której szacowana całkowita wartość powyżej
franszyzy redukcyjnej/udziału własnego określonego w umowie ubezpieczenia nie
przekracza 10.000 zł na dzień jej powstania, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody ma
prawo przystąpić do jej likwidacji, zachowując części uszkodzone oraz sporządzając
uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania takiej szkody oraz jej
skutkach, zawierający:
datę sporządzenia protokołu,
skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół,
datę wystąpienia szkody,
wykaz uszkodzonego mienia,
krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny powstania szkody,
jeśli jest to możliwe,
f) oświadczenia świadków zdarzenia, osób, które wykryły szkodę, sprawców szkody,
jeśli jest to możliwe,
g) szacunkową wartość szkody,
h) dokumentację fotograficzną/nagranie zdarzenia.
a)
b)
c)
d)
e)

Protokół powinien zawierać podpisy osób wymienionych pod lit. b) i f).
Po dokonaniu naprawy/odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody ubezpieczający
dostarczy ubezpieczycielowi, poza wymienionymi, dokumenty niezbędne do podjęcia
decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.:
a) protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem),
b) opinia serwisu lub zakładu naprawczego,
c) kosztorys naprawy/powykonawczy,
d) faktury za naprawę/odtworzenie mienia do stanu sprzed szkody
e) inne dokumenty, których ubezpieczyciel może zażądać w trakcie likwidacji szkody.
Niezależnie od powyższych postanowień, ubezpieczający ma obowiązek powiadomić
o szkodzie odpowiednie organa Policji w przypadku, kiedy szkoda jest wynikiem lub
posiada znamiona przestępstwa.
1.5.5

Klauzula prac ziemnych i/lub drobnych prac budowlano-montażowych – ustala
się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w związku z
prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia prac ziemnych, robót budowlanych,
remontowych, modernizacyjnych lub aranżacyjnych. Ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych, montażowych – do limitu
odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy
ubezpieczenia.
Ochrona nie dotyczy robót, które naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej
(w tym pokrycia) budynku/budowli.

1.5.6

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia –
ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko stłuczenia, rozbicia,
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pęknięcia, porysowania szyb i innych przedmiotów szklanych, kamiennych,
plastikowych, ceramicznych, metalowych, w tym elementów wizualizacji. W ramach tej
klauzuli Wykonawca pokrywa również koszty montażu, transportu i użycia
specjalistycznego sprzętu typu dźwigi i rusztowania. Ustala się franszyzę redukcyjną
w wysokości 300 zł.
1.5.7

Klauzula 72 godzin – ustala się, że wszystkie zdarzenia powstałe w czasie
następujących po sobie 72 godzin na skutek jednej przyczyny traktowane są jako
pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia lub limitu, oraz franszyzy
redukcyjnej określonej w umowie ubezpieczenia.

1.5.8

Klauzula terroryzmu/sabotażu – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu, jeżeli są one
następstwem aktów terroryzmu/sabotażu. Przez akty terroryzmu/sabotażu rozumie się
działania (a także usiłowanie, przygotowanie, pomocnictwo) lub groźby jakiejkolwiek
osoby lub grupy osób działających samodzielnie lub w imieniu bądź w powiązaniu z
jakąkolwiek organizacją bądź władzą państwową/administracyjną, popełnione dla
osiągnięcia celów politycznych, religijnych, etnicznych, rasowych, ideologicznych
(niezależnie od faktu, czy zostały one w jakiejkolwiek formie zamanifestowane lub
sprecyzowane) z zamiarem obalenia władzy państwowej/administracyjnej lub
wywarcia na nią wpływu, wprowadzenia chaosu, zastraszenia społeczeństwa lub jego
części, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, zakładów
produkcyjnych lub usługowych, instytucji, a także wszelkie działania pozostające w
jakiejkolwiek relacji do wymienionych zdarzeń. Wykonawca ponosi również koszty
ewakuacji (z włączeniem alarmów o podłożeniu ładunku bombowego), akcji
ratowniczej, kontrolnej, zapobiegawczej, zwalczającej skutki, prowadzonej w związku
z wymienionymi zdarzeniami. Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody
powstałe wskutek:
1) skażenia biologicznego lub chemicznego,
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych,
demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów.

zamieszek

społecznych,

Limit odpowiedzialności 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza
redukcyjna 5% nie mniej niż 10.000 zł.
1.5.9

Klauzula strajków/zamieszek – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu, jeżeli są one
następstwem strajków, lokautów, zamieszek i rozruchów oraz działań władz
zmierzających do ich zapobieżenia, stłumienia lub zminimalizowania ich skutków, a
także wszelkich działań pozostających w jakiejkolwiek relacji do wymienionych
zdarzeń. Wykonawca ponosi również koszty akcji ratowniczej, kontrolnej,
zapobiegawczej, zwalczającej skutki, prowadzonej w związku z wymienionymi
zdarzeniami. Limit odpowiedzialności 10.000.000 zł. Franszyza redukcyjna 5%, nie
mniej niż 10.000 zł.

1.5.10 Klauzula dokonania oględzin – ustala się, że Wykonawca dokona oględzin miejsca
szkody lub przedmiotu szkody najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia
szkody.
1.5.11 Klauzula katastrofy budowlanej – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku katastrofy budowlanej (w tym
na skutek błędów projektowych i wad materiałowych). Katastrofą budowlaną jest
niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także
konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek
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szczelnych i obudowy wykopów. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe w obiektach:
1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)

których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
a) 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej,
nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ
nadzoru budowlanego,
użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym
potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało
zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych
dokumentacji projektowo - technicznych i wymaganych zezwoleń,
wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów
geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
wyłączonych z eksploatacji,
położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile
szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych,
wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki
górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych
z eksploatacji),
w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu
znajdującym się w tych obiektach.

Limit odpowiedzialności 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza
redukcyjna: 5.000 zł.
1.5.12 Klauzula braku regresu – ustala się, że na Wykonawcę nie przechodzą roszczenia
regresowe przeciwko pracownikom Zamawiającego. Klauzula nie ma zastosowania w
przypadku szkód wyrządzonych umyślnie.
1.5.13 Klauzula istniejących zabezpieczeń – ustala się, że Wykonawca uznaje stan
zabezpieczeń p.poż., przepięciowych i przeciw kradzieżowych w jednostkach
podlegających ubezpieczeniu za wystarczające.
1.5.14 Klauzula pro rata temporis – ustala się, że wszelkie rozliczenia wynikające z umowy
ubezpieczenia, związane z dopłatą składek lub zwrotem składek dokonywane będą w
systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, bez względu na stopień
wykorzystania sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej na wypłaty odszkodowań lub
świadczeń. Kosztów manipulacyjnych nie potrąca się.
1.5.15 Klauzula kosztów dodatkowych w związku ze szkodą – ustala się, że ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje koszty poniesione przez Zamawiającego lub podmioty
działające na jego zlecenie tytułem:
1)

2)

akcji ratowniczej lub innej, prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzeń
losowych objętych zakresem ubezpieczenia, w tym wynagrodzenia służb
ratowniczych,
zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody,
niedopuszczenia do jej zwiększenia oraz w celu zabezpieczenia zagrożonego
mienia przed szkodą, chociażby środki te okazały się bezskuteczne,
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3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

18)

19)

20)

21)
22)
23)
24)

wynajęcia, transportu, szalunku, ustawienia, rozebrania oraz naprawy rusztowań,
drabin itp., użycia dźwigów, umożliwiających montaż, demontaż lub naprawę
przedmiotu ubezpieczenia lub jego części,
montażu, demontażu, wymiany oraz naprawy (także prowizorycznej lub
tymczasowej) uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia lub jego
części oraz innych uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów bądź ich części
(w tym koszty dojazdu) – dotyczy także wymienionych czynności, dokonanych
poza granicami RP,
montażu, demontażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia,
prac stolarskich, murarskich, tynkarskich, malarskich, ziemnych, z zakresu
inżynierii lądowej itp.,
wybudowania i usunięcia tymczasowych dróg dojazdowych i obszarów dostępu,
dozoru, przechowania, składowania, utylizacji, odkażenia, oczyszczenia,
złomowania, transportu, innych czynności mających na celu pozbycie się lub
zagospodarowanie ubezpieczonego mienia i/lub pozostałości po szkodzie (w tym
mienia i/lub pozostałości po szkodzie zanieczyszczonych lub zniszczonych
amoniakiem),
transportu mienia do/z miejsca naprawy, transportu mienia nowego, transportu
części zamiennych (w tym koszty przesyłek ekspresowych i frachtu lotniczego,
także zagranicznego),
tymczasowego oszklenia lub zabezpieczenia,
usług ekspresowych,
odtworzenia na powierzchni znaków, napisów, rysunków, ozdób, liter itp.,
ustalenia rozmiarów i okoliczności szkody, powołania inżynierów serwisowych,
ekspertów, rzeczoznawców lub innych specjalistów (w tym koszty ich podróży,
także z zagranicy, zakwaterowania),
obrony prawnej i sądowej, postępowania pojednawczego, mediacji,
kosztów dodatkowych wynikłych ze wzrostu cen,
tłumaczenia dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody (decyzję o
konieczności tłumaczenia podejmuje Wykonawca),
opracowania, odtworzenia, wykonania dokumentacji, kartotek, rysunków, map,
planów itp. oraz ich elektronicznych wersji na nośnikach danych, na których były
one utrwalone,
uzyskania pozwolenia na budowę, zezwoleń branżowych, innych pozwoleń lub
zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia odbudowy lub odtworzenia przedmiotu
ubezpieczenia,
uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po wystąpieniu szkody, w tym usunięcia
rumowiska, wyburzania, odgruzowywania, rozbiórki, wywiezienia pozostałości po
szkodzie,
oceny, utylizacji, usunięcia zanieczyszczeń, odkażenia, transportu gleby i/lub wody
oraz przywrócenia miejsca szkody do stanu sprzed wystąpienia zdarzenia
objętego ubezpieczeniem,
oczyszczenia kanałów i ścieków, odpływów itp.,
restytucji i osuszenia,
wynagrodzenia należnego podmiotom zarządzającym i nadzorującym prace
mające na celu odtworzenie albo naprawę ubezpieczonego mienia,
zwiększonych kosztów odtworzenia maszyn lub urządzeń wykonanych na
specjalne zamówienie,
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25) naprawy, wymiany, opróżnienia i ponownego napełnienia, uzupełnienia zbiorników
retencyjnych, gaśniczych, na wodę tryskaczową, innych,
26) poszukiwania i usunięcia przyczyn szkody,
27) poszukiwania i usunięcia przyczyny wycieków cieczy, par, gazów itp. (w tym
licznikowe opłaty za wodę utraconą na skutek wycieku).
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje konieczne i udokumentowane koszty poniesione
przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową.
Limit odpowiedzialności: 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
1.5.16 Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody – ustala się, że w przypadku szkód
wymagających natychmiastowej naprawy w celu utrzymania, przywrócenia lub
zminimalizowania zakłóceń działalności dopuszcza się możliwość bezzwłocznego
dokonania napraw bezpośrednio po szkodzie. W przypadku szkód tego rodzaju
Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Wykonawcy
dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania elementów uszkodzonych,
podlegających wymianie.
1.5.17 Klauzula błędów i przeoczeń – ustala się, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za szkody powstałe na skutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, pomimo
że Zamawiający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności
powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, że działanie to nie
nosi znamion działania umyślnego.
1.5.18 Klauzula niskiej szkodowości zgodnie z którą Wykonawca w ciągu 14 dni po
zakończeniu umowy przedstawi Zamawiającemu zestawienie wypłaconych
odszkodowań wraz z rezerwami na zgłoszone i niewypłacone szkody za cały okres
ubezpieczenia, tj. za okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jeżeli suma
wypłaconych odszkodowań wraz z rezerwami nie przekroczy 30% sumy składek
opłaconych w 3 ratach, a Wykonawca w przesłanym zestawieniu potwierdzi, że
Zamawiający nie ma obowiązku opłacenia czwartej raty, wówczas anulowana zostanie
czwarta rata składki.
Integralną częścią umowy są SIWZ oraz oferta Wykonawcy w zakresie, w jakim
nawiązują one do treści umowy.
§2
Warunki wykonania umowy
1. Wykonawca rezygnuje z prawa wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.
2. Postanowienia SIWZ mają pierwszeństwo przed dokumentem potwierdzającym zawarcie
umowy ubezpieczenia oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) lub innymi równoważnymi warunkami ubezpieczenia. Nie dopuszcza się wprowadzenia przez Wykonawcę
żadnych zmian lub dodatkowych wyłączeń/ ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej (w tym
wprowadzenia limitów odpowiedzialności) ponad te, które zawarte są w jego ogólnych warunkach ubezpieczenia lub innych równoważnych warunkach ubezpieczenia obowiązujących w dniu opublikowania ogłoszenia o Zamówieniu, jak również określonych i dopuszczonych przez Zamawiającego w treści SIWZ.
3. W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie
mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie warunki, klauzule i rozszerzenia znajdujące się w SIWZ mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej jaka wynika z OWU Wykonawcy. W przypadku, gdy OWU Wykonawcy poszerzają ochronę w stosunku do zapisów
niniejszej SIWZ zastosowanie mają tylko te zapisy OWU, które tę ochronę poszerzają.
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4. Warunki ubezpieczenia (wskaźnik oznaczony jako „W”):
Oznaczenie
proponowanych
zmian w Kryterium
„Warunki ubezpieczenia”

Stanowisko Wykonawcy
co do Kryterium „W“
TAK/NIE

KRYTERIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA „W“

Klauzula odtworzenia limitu odpowiedzialności,
zgodnie z którą Zamawiający ma możliwość
odtworzenia limitu odpowiedzialności wynoszącego
40.000.000 zł po jego wyczerpaniu w okresie
trwania umowy, przy zastosowaniu zasady
naliczania składki pro rata temporis.
Zniesienie ogólnej franszyzy redukcyjnej w
wysokości 1.000 zł.
Zniesienie podlimitu odpowiedzialności w wysokości
3.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia dla sieci trakcyjnych.

W1

W2
W3

§3
Termin wykonania umowy
Termin wykonania umowy – 12 miesięcy od dnia zawarcia
dnia………………………. do dnia…………………………………..

umowy,

tj.

od

§4
Wartość umowy
Lp.
1

Nazwa przedmiotu umowy

Całkowita składka za roczny okres
ubezpieczenia

Ubezpieczenie majątkowe infrastruktury tramwajowej od wszystkich ryzyk
RAZEM

Słownie wartość umowy: ……………………………………………………………………………

§5
Sposób rozliczenia umowy
Zapłata będzie dokonywana w 4 równych ratach, zgodnie z § 4 umowy, w następujących terminach:
1) I rata – płatna w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy,
2) II rata – płatna w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
3) III rata – płatna w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
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4) IV rata – płatna w terminie 21 dni od dnia zakończenia umowy.
§6
Osobą odpowiedzialną za prawidłowy nadzór nad wykonaniem umowy ze strony:
1) Zamawiającego jest: Główny Specjalista ds. Marketingu
2) Wykonawcy jest: ………………………………………………………………………………
§7
Postanowienia ogólne umowy
Wszelkie spory wynikłe z realizacji zawartej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny w
Gdańsku.
§8
Postanowienia dotyczące RODO
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE
L z 2016r. 119, s.1) dalej RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.
2. W związku z wykonaniem umowy na Ubezpieczenie majątkowe infrastruktury tramwajowej, Strony umowy udostępniły sobie nawzajem dane osobowe pracowników w § 6 w
zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail w celu realizacji obowiązków
przyjętych przez Wykonawcę wynikających z umowy. Wykonawca oświadcza przy tym, że
wobec przekazanych danych występować będzie jako administrator ich danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy,
jej zabezpieczenia, obsługi oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z
niej wynikających.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych
powyżej jest:
1) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO,
2) wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in.
z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
3) prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z realizacją
postanowień umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem
roszczeń z niej wynikających.
6. Dane osobowe drugiej Strony mogą być udostępnione w ramach udostępnienia dokumentacji postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póż.zm.), dalej „ustawa Pzp”
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oraz obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy,
świadczących usługi audytu, partnerzy świadczący usługi techniczne, firmy archiwizujące
dokumenty, operatorom pocztowym, lub na podstawie prawa, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z jej
poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie
prawa.
7. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas
związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
8. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku kiedy
nie zachodzą już przesłanki prawne do przetwarzania jej danych osobowych.
9. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10.
Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby, których dane dotyczą,
mogą kontaktować się z wyznaczonym u Zamawiającego, jako Administratorem danych,
Inspektorem Ochrony Danych, na adres korespondencyjny Zamawiającego lub na adres email: iod@gait.pl.
12. Przy niniejszej umowie Zamawiający przekazał Wykonawcy oświadczenie informacyjne z
art. 13 RODO (………………. egzemplarz/-e), którego dane osobowe zawarte są w umowie.
§9
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku:
1) odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 30% wartości brutto umowy.
2. Zamawiający, po ustaleniu istnienia przesłanek naliczenia kar umownych, wezwie Wykonawcę do wykazania, we wskazanym przez siebie terminie, iż nie ponosi winy za wystąpienie zdarzenia, na podstawie którego zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. Po wpłynięciu wyjaśnienia Zamawiający ustali, czy nienależyte wykonanie danego zobowiązania
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, i poinformuje Wykonawcę na piśmie o decyzji w sprawie naliczenia kary umownej.
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku wykonywania umowy w sposób niezgodny z ofertą oraz z SIWZ, Zamawiający
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy bądź rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym oraz nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 30% wartości umowy
brutto.
5. W przypadku nieterminowych płatności odszkodowań naliczane będą odsetki ustawowe.
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§ 10
Podstawy do zmiany umowy
1. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez aneksy sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Strony umowy, pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość
dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy
Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie uwzględnionych w SIWZ, a także
zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w ustępach następnych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy jeśli, jest to
spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie, gdy konieczność wprowadzenia
takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia
umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich
zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których
odnoszą się zmiany przepisów prawa,
4. Zamawiający dopuszcza mozliwość wprowadzenie zmian w umowie w przypadku
1) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
umową,
2) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu umowy – w takim przypadku zmianie mogą ulec
zapisy umowy odnoszące się do przedmiotu umowy i jego zakresu, wynagrodzenia i
rozliczenia Wykonawcy, a także obowiązków Wykonawcy,
3) konieczne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia
przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy – w takim przypadku zmianie ulegną wyłącznie
zapisy odnoszące się do wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy,
4) konieczna jest zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w
trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie
może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy,
5) wystąpiła potrzeba zmiany po stronie Zamawiającego osoby lub osób upoważnionych
do kontaktów z Wykonawcą,
6) wystąpiła potrzeba zmiany po stronie Wykonawcy osoby lub osób upoważnionych do
kontaktów z Zamawiającym,
7) wystąpiła potrzeba zmiany podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie czynności faktyczne i prawne związane z wykonywaniem
umowy.
5. Wskazanie powyższych okoliczności zmian umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia tych zmian. Każda istotna zmiana w umowie w przypadkach
określonych w ust. 1 do ust. 4 będzie dokonywana tylko i wyłącznie za zgodą obu stron
umowy.
§ 11
Cesja wierzytelności
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
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§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron umowy.

Załączniki:
Załącznik Nr 1

–

Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla Wykonawcy – art. 13 RODO

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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