NR 54/PN/Adm/2013
Załącznik nr 2 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA) do
Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia

w

postępowaniu

pod

nazwą:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta. Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego PAN. Prace projektowe i nadzory autorskie w ramach projektu
„projekt techniczny modernizacji układu suszenia wraz z układem kogeneracyjnym” w
zakresie etapu III, tj. pilotażowego układu kogeneracyjnego z silnikiem spalinowym dla
Zakładu Przetwórstwa Biomasy w Szepietowie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARUNKI UBEZPIECZENIA
1.

Okres ubezpieczenia:
Okres ubezpieczenia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2014 r. (z retroaktywną datą
odpowiedzialności ubezpieczyciela od dnia 01.05.2013 r., o której mowa w pkt 9 Załącznika nr
2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Ubezpieczenia

2.

Składka ubezpieczeniowa:
Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona jednorazowo do dnia 10.12.2013 r.
Składka stała nie podlegająca rozliczeniu na koniec okresu ubezpieczenia.

3.
3.1.

4.

Limity odpowiedzialności ubezpieczyciela:
Jeżeli w treści niniejszego Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
nie wskazano limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela oznacza to, iż ustanowienie
jakichkolwiek limitów odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela nie jest dopuszczalne.
Postanowienia dotyczące wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego (konsorcjum, pool koasekuracyjny):

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Ubezpieczyciele, którym Zamawiający wspólnie udzieli zamówienia publicznego, zwani dalej
Koasekuratorami, zobowiązani są wskazać spośród siebie tzw. Koasekuratora Prowadzącego,
uprawnionego
do
reprezentowania
interesów wszystkich
Koasekuratorów
wobec
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, m.in. w zakresie zawarcia i wykonywania umowy/ umów
ubezpieczenia, w tym likwidacji szkód.
Zapłata składki ubezpieczeniowej nastąpi na konto bankowe wskazane Ubezpieczającemu
przez Koasekuratora Prowadzącego w polisie lub w innym dokumencie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Zapłata składki ubezpieczeniowej wobec jednego z
Koasekuratorów, powoduje wygaśnięcie długu Ubezpieczającego wobec wszystkich
Koasekuratorów (solidarność wierzycieli).
Dla celów umowy/ umów ubezpieczenia, gdziekolwiek w polisie lub powołanych ogólnych lub
szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy/umów
ubezpieczenia, użyty jest zwrot „Ubezpieczyciel” lub firma Koasekuratora, zapis taki będzie
rozumiany jako odnoszący się odpowiednio do wszystkich Koasekuratorów.
Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest uprawniony wykonywać wszelkie obowiązki informacyjne
wynikające z umowy ubezpieczenia lub ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia
wobec Koasekuratora Prowadzącego, a świadczenie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
wobec Koasekuratora Prowadzącego w tym zakresie, zwalnia Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego z długu wobec pozostałych Koasekuratorów (solidarność wierzycieli).

5.

Ubezpieczający:
Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN,
ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk

6.

Ubezpieczeni:
Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN,
ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk
QENERGY Sp. z o.o.
ul. Wilcza 31/17c, 00-544 Warszawa

7.

Zakres terytorialny:

Rzeczpospolita Polska

8.

Data retroaktywna:

01.05.2013.

9.

Suma gwarancyjna:

6 mln PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

10. Fr. redukcyjna:

20.000

PLN

na

każdą

szkodę

rzeczową

lub

czystą

szkodę

majątkową.
11. Franszyza integralna:

zniesiona.

12. Ubezpieczona działalność:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej architekta / projektanta z tytułu
prowadzenia działalności: projekt techniczny modernizacji układu suszenia wraz z układem
kogeneracyjnym” w zakresie etapu III, tj. pilotażowego układu kogeneracyjnego z silnikiem
spalinowym dla Zakładu Przetwórstwa Biomasy w Szepietowie
13. Czasowy zakres ubezpieczenia:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły w okresie
ubezpieczenia.
Wypadkiem ubezpieczeniowym jest uchybienie mogące spowodować roszczenia z tytułu
odpowiedzialności cywilnej wobec Ubezpieczonego (trigger act committed).
Uznaje się, że popełnienie uchybienia nastąpiło w momencie, w którym Ubezpieczony zaczął
lub domniemywa się, że zaczął działanie, które stanowi uchybienie, w wyniku którego mogło
dojść do powstania szkody.
14. Przedmiot ubezpieczenia:
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego
za Szkody Osobowe, Rzeczowe i Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone wskutek
uchybienia

popełnionego

przy

wykonywaniu

działalności

opisanej

w

przedmiotowym

zamówieniu.
-

Szkoda osobowa:
śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia wraz ze stratami i utraconymi korzyściami

poniesionymi przez kogokolwiek w ich następstwie.
-

Szkoda rzeczowa:
uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wraz ze stratami utraconymi korzyściami poniesionymi

w ich następstwie.

-

Czysta Szkoda Majątkowa:
szkoda nie wynikająca ani ze Szkody Osobowej, ani ze Szkody Rzeczowej.

15. Zakres ubezpieczenia:
-

Odpowiedzialność cywilna architektów, projektantów i osób wykonujących zawody
techniczne – odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej;

-

Odpowiedzialność cywilna za szkody konstrukcyjne / szkody w budynku lub budowli
urządzeniach i

częściach

urządzeń spowodowane

uchybieniem popełnionym przez

Ubezpieczonego – odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej;
-

Czyste Straty Finansowe w tym przynajmniej w zakresie:
-

kosztów

przeprojektowania

/

przebudowy

/

naprawy

dokonanej

w

celu

przystosowania zaprojektowanego urządzenia do wypełniania zamierzonej funkcji, jeśli
wynikają z uchybienia projektanta – odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej,
-

utraconego

zysku,

skutków

przerw

w

produkcji

jeśli

wynikają

z

uchybień

projektanta;
Odpowiedzialność w zakresie Czystych Strat Finansowych – do pełnej sumy gwarancyjnej;
-

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem
prawa regresu – odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej;

-

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody
powstałe

w

wyniku

emisji,

wycieku,

uwolnienia

cieczy,

ciała

stałego

lub

gazu

powodujących skażenie lub zanieczyszczenie gleby, powietrza, wody powierzchniowej lub
gruntowej (szkody w środowisku) – podlimit odpowiedzialności: 1 mln PLN na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;
-

Ochrona

ubezpieczeniowa

obejmuje

szkody

powstałe

wskutek

stopniowego

lub

długotrwałego oddziaływania temperatury, gazów, oparów lub wilgoci, opadów, ścieków,
zagrzybienia, wibracji, osłabienia elementów nośnych albo usunięcia się lub osłabienia
nośności gruntu – odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.;
-

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkodę powstałą w wyniku zniszczenia, uszkodzenia,
zaginięcia lub utraty dokumentów będących w jego pieczy lub pod kontrolą, a należących
do osoby trzeciej – podlimit odpowiedzialności 500 tyś PLN na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe, franszyza redukcyjna dla tego zakresu: 2.500 PLN.

16.

Postanowienia dodatkowe:

16.1.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje skutki uchybień popełnionych przed datą zawarcia
niniejszej umowy, jednak nie później niż po 01.05.2013 r. Ochrona istnieje tylko w
odniesieniu do uchybień, o których ubezpieczający, ubezpieczony nie wiedzieli w chwili
zawarcia umowy ubezpieczenia, a przy należytej staranności nie mogli się dowiedzieć.

16.2.

W przedmiotowej umowie ubezpieczenia OC nie będą miały zastosowania jakiekolwiek
wyłączenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z działalności związanej z
racjonalizacją lub automatyzacją procesów technologicznych.

16.3.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje żadnych szkód ani roszczeń związanych z lub
wynikających z prowadzenia prac budowlanych, montażowych, dostawy materiałów
budowlanych lub urządzeń, maszyn, instalacji lub wyposażenia technicznego. Ochrona
istnieje wyłącznie wtedy, gdy Ubezpieczony dowiedzie, że szkoda powstała na skutek
uchybienia popełnionego w ubezpieczanych pracach projektowych i nie jest konsekwencją
wykonawstwa, instalacji lub wadliwości produktów.

16.4.

Ubezpieczyciel obejmują ochroną ubezpieczeniową Wykonawcę wyłącznie w zakresie
ponoszonej przez niego ustawowej odpowiedzialności wynikającej z uchybień popełnionych
przez Projektanta lub osoby, za które Projektant ponosi odpowiedzialność.

16.5.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakichkolwiek Szkód, jeżeli osoby zaangażowane w
prace projektowe lub nadzór autorski w zakresie Ubezpieczonej działalności, świadczyły lub
świadczą w odniesieniu do nich inne usługi niż projektowanie i nadzór autorski, w ramach
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (np. kierownictwo
budowy, nadzór inwestorski, czynności rzeczoznawcy budowlanego itp.).

16.6.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez osobę
nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu, która miała zakaz lub zawieszone
prawo do wykonywania zawodu.

16.7.

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie szkód wynikłych w związku z
przekroczeniem planowanego terminu budowy oraz innych terminów, o ile stanowią one
następstwo szkody wynikłej z uchybienia Ubezpieczonego, objętej zakresem ubezpieczenia.

16.8.

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie szkód wynikłych w związku z
przekroczeniem ustalonych kosztów, o ile stanowią one następstwo szkody wynikłej z
uchybienia Ubezpieczonego, objętej zakresem ubezpieczenia.

16.9.

Ubezpieczyciel

obejmuje

ochroną

ubezpieczeniową

odpowiedzialność

cywilną

Ubezpieczonego za roszczenia regresowe zgłoszone mu z tytułu kar umownych, do
zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie, o ile stanowią one następstwo szkody
wynikłej z uchybienia Ubezpieczonego, objętej zakresem ubezpieczenia.

17.

Klauzule dodatkowe:

17.1.

Klauzula czasu ochrony - okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo
opłacenia składki lub jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli
prolongacyjnej.

17.2.

Klauzula prolongacyjna- ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub
którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje
wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i
nie może być podstawą do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W
sytuacji braku opłaty składki lub raty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć
Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki
(raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może

odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Prolongata może zostać
złożona tylko raz do wyznaczonego terminu płatności
17.3.

Klauzula

przelewu

bankowego

-

za

datę

prawidłowego

opłacenia

składki

ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu
bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej
realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania
operacji ilość środków płatniczych.

