
Załącznik nr 2 do SIWZ 
jednocześnie Załącznik nr 1 do Umowy 

Część 2. 
Opis Przedmiotu Zamówienia (Program Ubezpieczenia), dalej w treści zamiennie OPZ i 

Program Ubezpieczenia, dla
Gminy-Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych Gminy

 

1. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie „Nadwyżkowego ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej Gminy-Miasto Płock i jednostek organizacyjnych”

Termin realizacji zamówienia: 
Wykonawca udziela  Zamawiającemu ochrony  ubezpieczeniowej  na  okres  24  miesięcy,  tj.  od  dnia
01.03.2019 r. do dnia 28.02.2021 r.
 
Jednoczenie  zastrzega  się,  że  Zamawiający  będzie  miał  możliwość  skorzystania  z  prawa  opcji,  które
umożliwi jednokrotne przedłużenie terminu wykonania zamówienia na kolejny 12-miesieczny okres, tj. od
01.03.2021 r.  do 28.02.2022 r.  na warunkach i  w zakresie  określonym w Umowie oraz  w integralnych
Załącznikach do Umowy (wzór umowy stanowi Załącznik nr 2.3 do SIWZ).
Na  każdy  roczny  okres  rozliczeniowy  zostanie  wystawiony  dokument  ubezpieczenia  w  postaci
uproszczonego Rachunku Ubezpieczenia/Certyfikatu (wzór Certyfikatu stanowi Załącznik nr 2.4 do SIWZ)
na  zasadach  określonych  w  Umowie,  jaka  zostanie  zawarta  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą
(będącej Załącznikiem nr 2.3 do SIWZ), obowiązującej w całym terminie realizacji zamówienia.

2. GENERALNE ZAŁOŻENIA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Niniejszym postanawia się, że:
2.1. Ilekroć w niniejszym OPZ przywołuje się „Zamawiającego”,  należy przez to rozumieć Gminę-Miasto

Płock i wszystkie jednostki organizacyjne podległe Gminie-Miasto Płock wymienione w Załączniku nr
1.D do SIWZ) oraz wszelkie jednostki organizacyjne nowoutworzone, włączone lub przekształcone w
ciągu terminu  realizacji  zamówienia.  Przez  Zamawiającego rozumie  się  również  pracowników oraz
reprezentantów bez względu na podstawę ich zatrudnienia czy współpracy.  Wobec Zamawiającego
zastosowanie  będą  miały  wszelkie  postanowienia  względem  podmiotu
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego  wynikające  z  ogólnych  (szczególnych)  warunków  zamówienia
Wykonawcy  oraz  przepisów  ogólnych.  Wszelkie  zmiany  w strukturze  jednostek  organizacyjnych  w
ciągu terminu realizacji zamówienia nie będą wymagały potwierdzania Aneksem do Umowy (Załącznik
nr 2.3 do SIWZ), a jedynie na wniosek Zamawiającego Wykonawca wystawi Aneks do uproszczonego
Rachunku Ubezpieczenia/Certyfikatu. 

2. Ilekroć w niniejszym OPZ przywołuje się „Wykonawcę” należy przez to rozumieć podmiot zdefiniowany
zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. ((Dz. U. z 2017 roku,
poz. 1579 ze zm.), dalej w treści „ustawa Pzp”, w tym podmiot, o którym mowa w pkt 2.12 niniejszego
OPZ. 

3. Niniejszy  OPZ,  stanowić  będzie  integralny Załącznik  do  Umowy,  jaka  zostanie  zawarta  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 2.3 do SIWZ. 

4. Oferta  Wykonawcy  wraz  z  Formularzem  Cenowym  (odpowiednio  Załącznik  nr  2.1  do  SIWZ  oraz
Załącznik  nr  2.2  do  SIWZ)  oraz  Ogólnymi  (szczególnymi)  Warunkami  Zamówienia  Wykonawcy,
złożone w postępowaniu, również stanowić będą integralną część Umowy. 

5. Wszystkie warunki, w tym cenowe (stawki/składki) obowiązują niezmiennie przez cały termin realizacji
Umowy, niezależnie od jakichkolwiek czynników. 

6. Uproszczony Rachunek ubezpieczenia/Certyfikat stanowiący jedynie formalne potwierdzenie włączenia
do ubezpieczenia (umowy) wystawiony na podstawie i na zasadach określonych w Umowie, stanowić
będzie  integralną  część Umowy i  nie  może zawierać  postanowień odmiennych ani  dodatkowych niż
opisane w SIWZ do postępowania (i jego załącznikach, dalej „SIWZ”) i Umowie (w tym załącznikach do
niej).  W  razie  stwierdzenia  różnic  pomiędzy  treścią  SIWZ,  Umowy,  a  dokumentem  ubezpieczenia
stosować  się  będzie  postanowienia  zawarte  w  SIWZ  i  Umowie,  a  następnie  zapisy  dokumentów
ubezpieczenia,  chyba,  że  zapisy  OWU  Wykonawcy  w  danym  przypadku,  będą  korzystniejsze  dla
Zamawiającego.

7. Wszystkie sumy gwarancyjne oraz limity odpowiedzialności Wykonawcy, określone w niniejszym OPZ
(w  ramach  klauzul  oraz  limitowanych  rozszerzeń  ochrony  lub  postanowień  w  danym  zakresie
ubezpieczenia),  mają  zastosowanie  na  każdy  rok  trwania  Umowy  dla  Zamawiającego  tj.  ich
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wyczerpanie się w pierwszym okresie trwania umowy, pozostaje bez wpływu na drugi okres trwania
Umowy, na zasadach określonych w niniejszym OPZ oraz Umowie. 

8. Limity odpowiedzialności na pierwsze ryzyko obowiązują łącznie na  Gminę-Miasto Płock i wszystkie
jednostki organizacyjne Gminy tj. Zamawiającemu zgodnie z definicją z punkt 2.1.

9. Postanowienia  niniejszego  Programu  Ubezpieczenia  mają  bezwzględne  pierwszeństwo  przed
odpowiednimi  zapisami  Ogólnych  (szczególnych)  Warunków  Ubezpieczenia  Wykonawcy  (OWU).
Natomiast Oferta (Formularz Ofertowy i Formularz Cenowy, odpowiednio Załączniki nr 2.1. i 2.2 do
SIWZ) musi zawierać odwołanie Wykonawcy do jego Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (jednolita i
aktualnie obowiązująca treść). Ich treść będzie stanowiła integralny załącznik do podpisanej Umowy. 
Jak postanowiono już w niniejszym Programie, w każdym, bowiem przypadku, w tym w okolicznościach
jak wyżej – pierwszeństwo zapisów ma niniejszy OPZ (Program) oraz Umowa, dopiero w dalszym biegu
OWU Wykonawcy, właściwe/mające zastosowanie do danego rodzaju ubezpieczenia.

10. Liczba pracowników łącznie  we wszystkich  jednostkach  organizacyjnych  wynosi  ok.  5  872 osób z
zastrzeżeniem, że liczba może ulec zmianie i będzie zależna także od różnych form zatrudnienia, co
Wykonawca w pełni akceptuje.

11. Dodatkowe informacje dotyczące Zamawiającego w ramach dokonania oceny ryzyka znajdują się na
stronie internetowej Zamawiającego http://bip.ump.pl , w tym w szczególności szczegółowe informacje
w zakresie realizowanych i planowanych inwestycji (wydatki majątkowe) uwzględnionych w budżecie
Gminy-Miasto Płock zgodnie z uchwałą na bieżący rok budżetowy (na rok 2018 informacje pod linkiem:
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=UMoc8vtb) i wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto
Płock na lata 2018 – 2039 (pod linkiem: http://bip.ump.pl/?show_cat=FZJpb3dj).

12. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wskazać spośród siebie
tzw.  Koasekuratora  Prowadzącego  (Lidera),  uprawnionego  do  reprezentowania  interesów wszystkich
Koasekuratorów wobec  Zamawiającego,  m.in.  w zakresie  zawarcia  i  wykonywania  Umowy,  likwidacji
szkód.  Powyższe  wskazanie  Koasekuratora  Prowadzącego  ma  mieć  miejsce  w  treści  oferty  oraz
Umowie.  Koasekurator  Prowadzący  przedstawia  wszystkie  decyzje  Koasekuratorów,  w  tym  w
szczególności o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów.
Zamawiający zastrzega, iż w trakcie wykonania Umowy o udzielenie zamówienia,  tylko Koasekurator
Prowadzący  będzie  kontaktował  się  z  Zamawiającym  (za  pośrednictwem  Brokera),  a  wszelkie
wyjaśniania, uzupełnienia, informacje przekazane przez Zamawiającego (za pośrednictwem Brokera), do
Koasekuratora  Prowadzacego  uznaje  się  za  przekazane  wszystkim Koasekurantom.  Zapłata  składki
ubezpieczeniowej  nastąpi  na  konto  bankowe  wskazane  Zamawiającemu  przez  Koasekuratora
Prowadzącego  w  dokumencie  ubezpieczenia  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.  Zapłata
składki  ubezpieczeniowej  wobec  jednego  z  Koasekuratorów,  powoduje  wygaśnięcie  długu
Zamawiającego wobec wszystkich Koasekuratorów (solidarność wierzycieli).

13. W związku z zawartą przez Zamawiającego Umową na wykonywanie czynności  brokerskich z firmą
Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 34 a w Warszawie, NIP: 526
02 10 292 („Broker”), czynności związane z administracją i obsługą Umowy, w tym udział w procesie
likwidacji szkód, będą prowadzone przez Zamawiającego za pośrednictwem Brokera.

14. Na dzień 21.09.2018 r. brak zgłoszonych szkód/roszczeń i rezerw za okres 3 lat wstecz (od 01.03.2016
r.).

3. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO OPZ I TYM SAMYM SIWZ STANOWIĄ:

Załącznik nr 1.D. do SIWZ Wykaz jednostek podległych Gminie-Miasto Płock

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM UBEZPIECZENIA)

1.  Przedmiot i zakres ubezpieczenia, sumy gwarancyjne i limity odpowiedzialności:
1.1. Suma gwarancyjna: 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
1.2.Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego w reżimie deliktowym, kontraktowym oraz
przy  zbiegu  tych  reżimów za  szkody  wyrządzone osobom/podmiotom trzecim (gdzie  za  szkodę należy  zawsze
rozumieć szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe i ich następstwa) spowodowane nieumyślnie w
tym wskutek rażącego niedbalstwa z tytułu: posiadania, użytkowania, administrowania/zarządzania lub posiadania
na ryzyku w zakresie jakiegokolwiek tytułu  prawnego lub aktu prawnego: jakiegokolwiek mienia (ruchomego lub
nieruchomego w tym zieleni, niezależnie od jego stanu) i/lub prowadzenia działalności,  (jaka jest  lub może być
wykonywana  przez  Zamawiającego  w  ramach  Gminy-Miasto  Płock  jak  i  wszystkich  jednostek  organizacyjnych
tworzących Zamawiającego w tym zadań zleconych, za które istnieje odpowiedzialność solidarna, w granicach i na
podstawie wszelkich aktów prawnych (w tym wewnętrznych jak np. uchwał, zarządzeń, statusu Miasta) na gruncie,
których został powołany i działa Zamawiający, obejmujące władzę publiczną, tj. w szczególności:
- odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu cywilnego, 
- odpowiedzialność wynikająca z zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), ustawie o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 (Dz. U. z 2018 r.
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poz. 995 ze zm.), ustawie  z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), ustawie z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), ustawie z dnia 7
czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152),
ustawa prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508 ze zm.),
-  odpowiedzialność  wynikająca  z  realizacji  zadań  własnych  Zamawiającego  oraz  zadań  zleconych  z  zakresu
administracji  rządowej  nałożonych odrębnymi  ustawami  albo  realizacji  na  podstawie  porozumień  zawieranych z
organami  tej  administracji,  a  także  w trakcie  realizacji  tych  zadań  przez  jednostki  organizacyjne  Gminy  w tym
gospodarowanie zasobami nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka, realizowana przez Prezydenta
Miasta Płocka, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.
- odpowiedzialność wynikająca z realizacji zadań Straży Miejskiej – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
Gminnych  (Dz.  U.  2018  r.  poz.  928)   wraz  ze  szkodami  wynikającymi  z  realizacji  zadań  nałożonymi  innymi
przepisami prawnymi regulującymi zakres działalności Straży Miejskiej w tym także na mocy Uchwał i zarządzeń
Rady Miejskiej oraz Prezydenta Miasta Płocka regulującymi dodatkowo ich funkcjonowanie, 
-  odpowiedzialność  wynikająca  z  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych  na  rzecz  Zamawiającego  przy
wykonywaniu pracy na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 98 poz.
634)  w  sprawie  podmiotów,  w  których  jest  wykonywana  kara  ograniczenia  wolności  oraz  praca  społecznie
użyteczna, 
- odpowiedzialność wynikająca z tytułu wykonywania wszelkiego rodzaju czynności zarządcy nieruchomości oraz
związane i  wynikającego z zarządzania mieniem,  w tym zwłaszcza na postawie i  zgodnie  z Ustawą z dnia  21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), 
-  odpowiedzialność  wynikająca  w  związku  z  szeroko  pojętym  zarządzaniem  drogami  publicznymi  (budowa,
przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, itp. czynności) za szkody
powstałe w związku z działalnością Zarządcy drogi (Zamawiającego, Prezydenta Miasta Płocka), w szczególności
określoną w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze  zm.), oraz w
innych przepisach prawnych, a także w związku z zarządzaniem drogami wewnętrznymi lub inną infrastrukturą, 
- odpowiedzialność  wynikająca  z charakteru  działalności  Urzędu  i  poszczególnych  jednostek  organizacyjnych
tworzących Zamawiającego (a objętych niniejszym postępowaniem), bez szczegółowego wskazywania obszarów, w
których taka odpowiedzialność może zachodzić lub być przypisana, tj.: 

1.3.  Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat rzeczywistych (damnum
emergens),  utraconych  korzyści,  jakie  poszkodowany  odniósłby,  gdyby  mu  szkody  nie  wyrządzono  (lucrum
cessans),  a  także  należne  zadośćuczynienie,  o  ile  wynika  ze  szkody  osobowej,  bez  względu  na  odmienne
postanowienia  ogólnych  lub  szczególnych  warunków  ubezpieczenia.  Ochroną  ubezpieczeniową  obejmuje  się
odpowiedzialność  cywilną  deliktową  i  kontraktową  Zamawiającego z  tytułu  prowadzenia  działalności,  określonej
powyżej  jak  też  z  tytułu  zarządzania  lub  administrowania  tym mieniem,  wynajmowania  tego  mienia  w  celach
mieszkalnych,  kwaterunkowych, hotelowych, komunalnych lub użytkowania na potrzeby jakiejkolwiek działalności
gospodarczej lub innej, itp. (w tym odpowiedzialność tzw. OC najemcy nieruchomości lub ruchomości niezależnie od
istniejącego  stosunku  prawnego z  zastrzeżeniem  braku  obowiązywania  wyłączenia  w  OWU  Wykonawcy  dla
ruchomości, w tym zwłaszcza sprzętu elektronicznego i komputerowego) w tym ochrona dla mienia, które pozostaje
na  ryzyku  Zamawiającego,  w  zakresie  i  z  tytułu  przepisów  prawa  lub  umów  albo  innych  dokumentów,  bez
możliwości ograniczenia odpowiedzialności względem mienia o charakterze zabytkowym lub unikatowym, itp., jak
też względem osób bliskich Zamawiającemu oraz  wyrządzone Podwykonawcom przez Zamawiającego; ponadto
włączona jest odpowiedzialność za działania lub zaniechania w zakresie gospodarowania wodami i urządzeniami
wodnymi i hydrotechnicznymi jak również z tytułu naruszenia stosunków wodnych w wyniku realizacji  uprawnień
niezgonych  z  treścią  pozwolenia  wodnoprawnego,  z  tytułu  zwierząt,  w  tym  zwierząt  bezpańskich  lub
wykorzystywanych  do  realizacji  celów  poszczególnych  jednostek  Zamawiającego  (np.  Miejskiego  Ogrodu
Zoologicznego lub Straży Miejskiej), w szczególności za:

a) szkody powstałe we wszelkiego rodzaju kablach, instalacjach i innych urządzeniach podziemnych i naziemnych,
w tym powstałych podczas wykonywanych prac lub usług, w tym występowania Zamawiającego w roli Inwestora,
sprawowania nadzoru architektonicznego i budowlanego (ubezpieczenie dobrowolne) jak też z tytułu prowadzenia
wszelkich  prac  konserwacyjnych,  modernizacyjnych,  budowlanych,  montażowych,  remontowych,  naprawczych,
remontów budowlanych, ziemnych, przygotowawczych itp., w tym przy użyciu młotów pneumatycznych, kafarów itp.
jak też z tytułu osiadania lub osuwania się ziemi (o ile odpowiedzialność za te czynniki będzie można przypisać
Zamawiającemu) itp., wykonywanych przez ekipy obce oraz własne, w tym na zlecenie Zamawiającego – dotyczące
mienia i  terenu, za który  odpowiada, które jest  na jego ryzyku lub którym zarządza, użytkuje,  dzierżawi,  itp.  na
podstawie jakichkolwiek tytułów prawnych Zamawiający – do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia,

b) szkody powstałe wskutek zalania przez wody stojące lub płynące lub z tytułu wydostania się wody i innych cieczy
z jakichkolwiek systemów i instalacji wodno – kanalizacyjnych lub jakichkolwiek innych urządzeń i instalacji oraz z
tytułu cofania się wody, ścieków lub innych cieczy z tych systemów/urządzeń i instalacji wodno – kanalizacyjnych lub
jakichkolwiek innych instalacji oraz wskutek jakichkolwiek zalań spowodowanych nieszczelnościami dachu, rynien,
stolarki okiennej lub drzwiowej, złącz płyt budynków/budowli lub z tytułu awarii jakichkolwiek systemów lub instalacji
– limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia,

Strona 3 z 8



Załącznik nr 2 do SIWZ 
jednocześnie Załącznik nr 1 do Umowy 

c)  szkody wynikające z awarii  (w tym przepięć) działania, eksploatacji/użytkowania bądź uszkodzenia urządzeń i
jakichkolwiek  instalacji  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego  ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,
energetycznych,  itp.  –  limit  odpowiedzialności  na  jeden  i  wszystkie  wypadki:  do  sumy gwarancyjnej  w okresie
ubezpieczenia,

d) szkody wyrządzone w drzewostanie lasów i parków, w uprawach rolnych, w szczególności poprzez zaprószenie
lub przeniesienie ognia oraz szkody powstałe podczas usuwania szkód losowych w posiadanym mieniu, itp.– limit
odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia,

e) Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za pojazdy wolnobieżne (w tym rolnicze, budowlane, ogrodnicze, itp.)
oraz  inne  niepodlegające  obowiązkowemu  ubezpieczeniu  odpowiedzialności  cywilnej  posiadacza  pojazdu
mechanicznego; ochroną objęte są również szkody wyrządzone przez wszystkie pojazdy, które to szkody nie są
objęte  obowiązkowym  ubezpieczeniem  odpowiedzialności  cywilnej  posiadaczy  pojazdów  mechanicznych  na
postawie  ustawy  z  dnia  22  maja  2003  r.  o  ubezpieczeniach  obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym  Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli  Komunikacyjnych) - limit odpowiedzialności  na jeden i wszystkie
wypadki: do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia,

f)  Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody wyrządzone przez pracowników Zamawiającego (w tym
zwłaszcza nauczycieli,  opiekunów, aktorów, konstruktorów, członków ochotniczej  straży pożarnej,  pensjonariuszy
(m.in. Izby Wytrzeźwień, Domu Pomocy Społecznej) i artystów) w tym w szczególności nie będą dotyczyły żadne
ograniczenia OWU względem szkód w związku z udzielaniem drobnych usług medycznych, w związku z akcjami
ratunkowo-gaśniczymi oraz podczas podróży służbowych na terenie świata z wyjątkiem: USA, Kanady, Australii,
Nowej Zelandii i ich terytoriów. Ochroną obejmuje się również szkody, których sprawcami są podopieczni w trakcie
sprawowania nad nimi opieki  przez pracowników Zamawiającego oraz  szkody  wyrządzone przez  wolontariuszy,
praktykantów,  stażystów,  osoby  skierowane  do  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych,  osoby  skierowane
orzeczeniem sądu w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznie użytecznych Limit
odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia,

g)  Odpowiedzialność  cywilna  za  podwykonawców  oraz  dalszych  podwykonawców,  z  zachowaniem  prawa  do
regresu  –  działających  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego,  jak  też  wyrządzone  podwykonawcom  przez
Zamawiającego  –  limit  odpowiedzialności  na  jeden  i  wszystkie  wypadki:  do  sumy  gwarancyjnej  w  okresie
ubezpieczenia,

h) Odpowiedzialność cywilna pracodawcy (także za szkody w mieniu) w tym: bez ograniczania obowiązującego
triggera  czasowej  odpowiedzialności  w tym szkody  wyrządzone  w  mieniu  pracowników  w  tym  zwłaszcza  w
pojazdach, z wyłączeniem ryzyka kradzieży dla tychże pojazdów – do sumy gwarancyjnej, Jeżeli szkoda rzeczowa,
bądź  osobowa  została  wyrządzona  pracownikowi  bez  związku  ze  stosunkiem  pracy  (np.  jako  użytkownikowi
infrastruktury Zamawiającego, korzystającemu z usług Zamawiającego), pracownik ten traktowany jest na zasadach
ogólnych – jako osoba trzecia, a przedmiotowy wypadek podlega likwidacji z podstawowego zakresu ochrony; 

i)  Odpowiedzialność  cywilna  wzajemna,  tj.  za  szkody  powstałe  z  tytułu  roszczeń  między  jednostkami  objętymi
ubezpieczeniem  –  limit  odpowiedzialności  na  jeden  i  wszystkie  wypadki:  do  sumy  gwarancyjnej  w  okresie
ubezpieczenia,

j)  Odpowiedzialność  cywilna  Zamawiającego  za  produkt  oraz  za  wadliwe  wykonanie  robót  i  usług  w  zakresie
zgodnym  z  Kodeksem  cywilnym  i  innymi  przepisami  prawa  w  tym:  żywność,  szczególnie  związane  np.  z
prowadzeniem  stołówek  oraz  jadłodajni  w  jednostkach  oświatowych  itp.,  jak  też:  energia,  z  tytułu  posiadania
kotłowni, kotłów dwufunkcyjnych/pieców c.o., woda (z tytułu zaopatrzenia zbiorowego w wodę oraz odprowadzania
ścieków) lub podobnego mienia. Limit odpowiedzialności do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia,

k) Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody w środowisku naturalnym – odpowiedzialność za szkody
powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody i gruntu, a także wszelkie
koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń, obejmujące, co najmniej:
*  szkody  powstałe  bezpośrednio  lub  pośrednio  z  wyżej  wymienionych  form  przedostania  się  substancji
niebezpiecznych,
*  szkody  i  koszty  wynikające  z  usunięcia,  neutralizacji  lub  oczyszczenia  z  substancji  zanieczyszczających
poniesione przez osoby trzecie,
– limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia,

l) Odpowiedzialność cywilna z tytułu organizacji lub współorganizacji imprez, szkoleń, eventów (w tym o charakterze
artystycznym, kulturalnym i/lub sportowym) w lokalizacjach/terenie (własnych lub obcych) i na terenie będącym na
ryzyku Zamawiającego zgodnie z zakresem przewidzianym Programem. Odpowiedzialność Zamawiającego w roli
Gospodarza,  Organizatora,  Patrona  lub  Współorganizatora  wszelkiego  rodzaju  imprez  (w  tym  m.in.  szkoleń,
konferencji, spotkań, targów, wystaw, itp., jak również wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych lub sportowych, w tym
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koncerty, spektakle, itp.) z wyłączeniem jedynie imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu
OC.
W ramach powyższego zakresu ochrona dotyczy także potencjalnego użycia fajerwerków, petard, sztucznych ogni
lub innych materiałów pirotechnicznych. Ochrona z powyższego włączenia nie ogranicza także odpowiedzialności
względem  wykonawców,  służb  porządkowych,  zawodników,  osób  funkcyjnych  i  innych  osób  niebędących
uczestnikami  danej  imprezy,  z  zastrzeżeniem,  że  w  zakresie  wykorzystywania  materiałów  pirotechnicznych
zatrudniony  zostaje  profesjonalny  podmiot.  Limit  odpowiedzialności  na  jeden  i  wszystkie  wypadki:  do  sumy
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,

m) Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, w tym HIV, HBS, WZW oraz
gronkowca złocistego – do sumy gwarancyjnej,

n) Odpowiedzialność cywilna za winę umyślną Zamawiającego z wyłączeniem jedynie ochrony z tego tytułu dla jego
reprezentantów, przez których rozumie się wyłącznie: Prezydenta Miasta Płocka. Tym samym za wszystkie pozosta-
łe osoby Wykonawca ponosi odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,

o) koszty ochrony prawnej – limit 20% ponad sumę gwarancyjną, 

u) oraz  wszelkie  inne  wypadki,  które  nie  zostały  wyraźnie  wyłączone  z  Ogólnych  Warunków  Wykonawcy,  tj.
postanowienia wymienione w pkt III OWU będzie się uznawać za wymagania minimalne. Tym samym nie podlegają
wyłączeniom, ani ograniczeniom te wszystkie postanowienia OWU Wykonawcy, które są szersze względem tych
określonych w niniejszym Programie Ubezpieczeniowym. 
Uzgadnia się, że nie mają postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy w związku z
szeroko  pojętym  wykorzystywaniem  przez  Zamawiającego  w  prowadzonej  działalności  osób  posiadających
jakiekolwiek uprawnienia zawodowe.

2. KLAUZULE OBLIGATORYJNE:
Wymagana treść klauzul dla ubezpieczeń określonych w Ad. II, dla których mogą mieć one zastosowanie, a
nie ograniczają ochrony wynikającej niniejszego OPZ, jak i OWU Wykonawcy. 

Klauzula definicji pracownika:
Jeżeli zapisy Umowy lub OWU przewidują gdziekolwiek w swej treści ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy w
aspekcie definicji  pracownika,  niniejszym Strony zastrzegają,  że:  za pracownika uznawać się  będzie:  wszystkie
osoby fizyczne zatrudnione przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania wyboru, mianowania lub
spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby
fizycznej,  która  zawarła  umowę  jako  przedsiębiorca  (z  wyłączeniem  jednak  samozatrudnienia,  które  pozostaje
objęte  ochroną  ubezpieczeniową).  Jednocześnie  za  pracownika  uznaje  się  również:  praktykanta,  stażystę,  lub
wolontariusza,  ochotnika  straży pożarnej  itp.  osobę,  któremu Zamawiający powierzył  wykonywanie  pracy  w tym
pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Tymczasowych Agencji  Pracy,  itp.  pośredników oraz pracowników
należących do zakładowych organizacji jak np. Straż Pożarna (o ile takowe istnieją). Włącza się również wszelkie
inny osoby, który na mocy jakiegokolwiek porozumienia lub umowy podjęły pracę np. z jednostką organizacyjną
Zamawiającego lub pomiędzy takimi jednostkami. 
Ponadto  postanawia  się,  że  w przypadku  wszystkich  szkód  wyrządzonych  przez  pracowników Zamawiającego,
Wykonawca nie ma prawa do regresu, chyba, ze sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

Klauzula zgłaszania szkód:
Na podstawie  niniejszej  klauzuli,  postanawia  się,  że  zawiadomienie  Wykonawcy  o  szkodzie, winno  nastąpić  w
terminie  10  dni  roboczych  licząc  od  dnia  następującego  po  dniu,  w  którym  Zamawiający  dowiedział  się  o
wystąpieniu szkody objętej ubezpieczeniem lub zgłoszeniu roszczenia objętego ubezpieczeniem,  chyba że OWU
Wykonawcy przewidują dłuższy termin. Niedopełnienie tego obowiązku nie będzie miało żadnych konsekwencji dla
Zamawiającego, jeśli  nie zgłoszenie szkody w tym terminie nie będzie miało wpływu, na ustalenie  okoliczności
powstania szkody. 

Klauzula ochrony dla umów i czynności zawartych przed datą początkową lub produktów wprowadzonych
przed datą początkową:
Jeżeli zapisy Umowy lub OWU przewidują gdziekolwiek w swej treści ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy,
niniejszym Strony zastrzegają,  że Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie  szkody,  w zakresie objętym
umową  ubezpieczenia,  a  wynikające  z  jakichkolwiek  umów  zawartych/zleceń  itp.  otrzymanych  przed  datą
początkową  okresu  ubezpieczenia  lub  produktów  wprowadzonych  do  obrotu  przed  datą  początkową  okresu
ubezpieczenia, itp.

Klauzula początku biegu umowy ubezpieczenia: 
Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że okres odpowiedzialności Wykonawcy rozpoczyna się od daty
uzgodnionej  w dokumentacji  ubezpieczeniowej  także w przypadku,  gdy składka będzie płacona w późniejszym,
uzgodnionym terminie. 
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Klauzula płatności składki:
Na podstawie  niniejszej  klauzuli,  Strony  uzgodniły,  że  brak  wpłaty  przez  Zamawiającego  składki  lub  jej  raty  w
terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia,
nie skutkuje także zawieszeniem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawcy przysługuje jedynie roszczenie
o uiszczenie należnej składki/raty składki w terminie 14 dni, licząc od terminu określonego na płatność, wskazanego
w umowie ubezpieczenia. 

Klauzula płatności składki oraz daty wpływu:
Na podstawie niniejszej klauzuli,  Strony uzgodniły, że  w przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu jakiejkolwiek
szkody, Wykonawca nie będzie uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania składki jeszcze nie wymaganej.
Ponadto ustala się, że za datę opłaty składki przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Klauzula opłat manipulacyjnych:
Na  podstawie  niniejszej  klauzuli,  Strony  uzgodniły,  że:  przypadku  zaistnienia  konieczności  zwrotu  składki
ubezpieczeniowej przez Wykonawcę, w jakimkolwiek przypadku, zwracana jest  ona bez żadnych potrąceń i bez
odliczania: kosztów administracyjnych, manipulacyjnych, akwizycyjnych, itp. 

Klauzula ustalenia okoliczności zdarzenia: 
Na  podstawie  niniejszej  klauzuli,  Strony  uzgodniły,  że:  Wykonawca  jest  zobowiązany  –  po  otrzymaniu
zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym – prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i
wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie
bez względu na toczące się w związku ze zdarzeniem inne postępowanie,  w tym sądowe,  przygotowawcze lub
jakiekolwiek inne, jak też bez względu na uprawomocnienie się takich postępowań. 

Klauzula ubezpieczenia szkód w aktach i dokumentach:
Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że w przypadku istnienia takich wyłączeń w OWU, Wykonawca
obejmuje ochroną także szkody we wszelkiego rodzaju aktach i  dokumentach, planach i projektach,  itp.,  w tym
związane z ich  zniszczeniem, zagubieniem, lub uszkodzeniem, w tym objęte są koszty robocizny poniesione na
takie odtworzenie z włączeniem badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników. Wykonawca pokrywa również
koszty związane z oczyszczeniem, osuszeniem, odgrzybieniem dokumentacji, itp. Za dokument uważa się również
elektroniczną wersją dokumentu umieszczoną na nośniku magnetycznym lub optycznym itp. 

Klauzula potwierdzenia odpowiedzialności kontraktowej: 
Na  podstawie  niniejszej  klauzuli,  Strony  uzgodniły,  że  Wykonawca  potwierdza,  iż  zakres  ochrony  obejmuje
odpowiedzialność  cywilną  za  szkody  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego wykonania  przez  Zamawiającego
zobowiązań, wynikających z umów (w tym listów intencyjnych, porozumień itp.) zawartych w ramach prowadzonej
działalności  (odpowiedzialność cywilna kontraktowa) bez warunku przedstawiania kopii  kontraktów/zleceń itp. ani
bez stosowania jakiegokolwiek wzorca umowy. Zakresem ochrony objęte będą także wszystkie szkody powstałe po
przekazaniu pracy lub usługi z tytułu ich wadliwego  bądź niewłaściwego  wykonania. 

Klauzula interpretacji: 
Na podstawie  niniejszej  klauzuli,  Strony uzgodniły,  że wszystkie  postanowienia i  klauzule  zawarte  w niniejszym
Programie  Ubezpieczeniowym,  zmieniające  treść  ogólnych  warunków  ubezpieczenia  (dalej  OWU),  będą  miały
zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim zmieniają postanowienia tych OWU - na korzyść Zamawiającego (w
tym dotyczy to także limitów odpowiedzialności).  Jednocześnie postanawia się,  że wszystkie zapisy OWU, którą
będą budziły wątpliwości, będą nieprecyzyjne lub niejasne, na jakimkolwiek etapie trwania umowy ubezpieczenia, to
we wszystkich takich przypadkach, będą one interpretowane na korzyść Zamawiającego.  
Jednocześnie postanawia się, że jeżeli do danego roszczenia lub szkody ma zastosowanie więcej niż jeden podlimit
w ramach sumy gwarancyjnej, za kwotę podlimitu uznaje się najwyższy z nich. Jeżeli  do danego roszczenia lub
szkody ma zastosowanie więcej niż jedna franszyza redukcyjna, za kwotę franszyzy uznaje się niższą z nich.

Koszty zapobieżenia, ratunku (w granicach sumy gwarancyjnej):
Niniejszym postanawia się, iż w ramach sumy gwarancyjnej, objęte są koszty o których mowa w art. 826 paragraf 1 i
4 Kodeksu cywilnego. 

Klauzula jurysdykcji:
Na podstawie niniejszej klauzuli, postanawia się, że wszelkie spory i/lub roszczenia wynikające z Umowy ubezpie-
czenia podlegają prawu właściwemu oraz jurysdykcji - właściwych: dla siedziby Zamawiającego, poszkodowanego
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Klauzula połączenia: 
Na  podstawie  niniejszej  klauzuli,  postanawia  się,  że  w  przypadku  wydzielenia  się  ze  struktur  Zamawiającego
nowego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, lub połączenia się jednostek organizacyjnych lub podmiotów, nowy
właściciel lub nowopowstały podmiot/jednostka organizacyjna: wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające
z niniejszej umowy ubezpieczenia bez zgody Wykonawcy, ale z obowiązkiem poinformowania o tym Wykonawcy i
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odnotowania tego faktu w dokumentach ubezpieczenia, o ile zmiana ta będzie tego wymagała, albo zawnioskuje o
nią sam Zamawiający.

Klauzula - błędów, przeoczeń, niedopełnienia obowiązków oraz informowania o zmianach:
Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że:
1. Jeżeli Zamawiający nie dopełnił obowiązków określonych w umowie ubezpieczenia, a i ich niedopełnienie mia-
ło wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, Wykonawca będzie ponosił  odpowiedzialność, pod warunkiem, że
działania te nie stanowiły winy umyślnej reprezentantów Zamawiającego, przez których rozumie się wyłącznie Pre-
zydenta Miasta Płocka;
2. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek zrealizo-
wania się zdarzenia objętego ubezpieczeniem, pomimo, że Zamawiający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszel-
kich zmian i okoliczności powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, że działania te nie sta-
nowiły  winy  umyślnej  reprezentantów  Zamawiającego,  przez  których  rozumie  się  wyłącznie Prezydenta  Miasta
Płock;
3.Ponadto Zamawiający w czasie trwania umowy ubezpieczenia nie ma obowiązku zgłaszania zmian okoliczności, o
które Wykonawca zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach (w tym podczas trwania pro-
cedury przetargowej). 

Klauzula rezygnacji z regresu:
Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że Wykonawca zrzeka się wszystkich roszczeń w stosunku do
wszystkich ubezpieczeń wobec Zamawiającego (w tym jego pracowników,  którzy  wyrządzili  szkodę umyślnie,  w
wyniku rażącego niedbalstwa). 

Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców i koszty obrony sądowej ponad sumę gwarancyjną:
Jeżeli zapisy Umowy lub OWU  przewidują gdziekolwiek w swej treści ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy,
niniejszym Strony  zastrzegają,  że  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wypłatę  w ramach  odszkodowania  w
ramach sumy gwarancyjnej oraz do 20% ponad nią, dla następujących kosztów:

1) kosztów wynagrodzenia ekspertów, różnego rodzaju rzeczoznawców, powołanych przez w celu ustalenia
okoliczności, przyczyn lub rozmiaru albo wielkości szkody, oraz

2) kosztów obrony sądowej, w tym: 
a)pokrycia  kosztów  obrony  sądowej  w tym:  niezbędnych  kosztów  sądowej  obrony  przed  roszczeniem

poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z Wykonawcą, 
b)niezbędnych  kosztów  sądowej  obrony  w  postępowaniu  karnym,  jeśli  toczące  się  postępowanie  ma

związek z ustaleniem odpowiedzialności Zamawiającego, jeżeli Wykonawca zażądał powołania obrony
lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,

c)kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji  lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat
administracyjnych, jeżeli Wykonawca wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów. 

3. Podstawowe definicje do zakresu ubezpieczenia: 
a) szkoda na osobie – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie wystąpiła,
b) szkoda  rzeczowa  –  szkoda  będąca  następstwem utraty,  zniszczenia  lub  uszkodzenia  rzeczy,  w tym także
utracone korzyści poszkodowanego, 
które mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie wystąpiła,
c) czyste straty finansowe – uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową, 
d) wypadek ubezpieczeniowy – śmierć,  uszkodzenie  ciała,  doznanie  rozstroju  zdrowia,  utrata,  zniszczenie  lub
uszkodzenie rzeczy, a także czysta strata finansowa. 

4.  Trigger  czasowy: loss  occurrence,  tj.  warunkiem  odpowiedzialności  Wykonawcy  jest  zajście  wypadku
ubezpieczeniowego  w  okresie  ubezpieczenia  oraz  zgłoszenie  roszczenia  z  tego  tytułu  przed  upływem terminu
przedawnienia, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  

5. Zakres terytorialny:  cały teren RP – w tym miejsca, w których Zamawiający wykonuje swoją działalność bądź
będzie ją wykonywał, w tym wszystkie obecne i przyszłe lokalizacje będące na jakimkolwiek ryzyku Zamawiającego.
W zakresie wyjazdów zagranicznych – Terytorium świata z wyłączeniem USA i Kanady, Nowej Zelandii, Australii i ich
terytoriów. 

6. Franszyzy, udziały własne w każdej szkodzie (brak w szkodach osobowych); franszyzy i udziały własne
stosuje się do jednego zdarzenia, niezależnie od liczby poszkodowanych: 

1. Franszyzę  redukcyjną  stanowi  suma  gwarancyjna  określona  w  podstawowej  polisie  ubezpieczenia
odpowiedzialności  cywilnej  (Część  1  przedmiotu  zamówienia  Element  III)  bądź  też  suma  gwarancyjna,  jaka
pozostała  po jej  pomniejszeniu  w związku  z  wypłatą  odszkodowań (świadczeń),  w zależności  od  tego,  która  z
wartości jest niższa.
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
jednocześnie Załącznik nr 1 do Umowy 

UWAGA!  Polisa  nadwyżkowa  OC  zostanie  uruchomiona  na  skutek  wyczerpania  sumy  gwarancyjnej
określonej  w  Części  1  przedmiotu  zamówienia,  tj.  w  ramach  polisy  podstawowej  wskutek  wystąpienia
szkody/szkód  przewyższającej/przewyższających  obowiązującą  sumę  gwarancyjną,  za  której/których
naprawienie odpowiedzialny jest Zamawiający i występuje odpowiedzialność z polisy podstawowej, a tym
samym odszkodowanie/suma odszkodowań wyczerpuje sumę gwarancyjną w ramach polisy podstawowej.
2.  W przypadku  całkowitego  wyczerpania  sumy gwarancyjnej  w polisie  podstawowej  OC franszyza  redukcyjna
wynosić będzie 2.000,00 zł, ale w odniesieniu do szkód na osobie – franszyzy i udziały własne zniesiono w całości.

3.  Franszyzy i udziały własne stosuje się do jednego zdarzenia, niezależnie od liczby poszkodowanych.
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