
Załącznik nr ………… do Umowy nr …………………… 

 

 

Wytyczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 

1. Wykonawca robót zobowiązany jest zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za 

szkody osobowe (w tym ochrona dla zadośćuczynienia, jako następstwa szkody na osobie oraz 

dla zadośćuczynienia dla bliskich osoby zmarłej) i rzeczowe oraz następstwa ww. szkód, w tym 

utracone korzyści, wyrządzone osobom trzecim, w tym Zamawiającemu powstałe w związku 

z wykonywaniem wszelkich prac będących przedmiotem umowy z limitem odpowiedzialności nie 

niższym niż 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
2. Przedmiot ubezpieczenia powinien obejmować wszystkie czynności wykonywane w ramach 

umowy zawartej z Zamawiającym, a zakres ubezpieczenia powinien obejmować (z limitem nie 

niższym niż 1.000.000,00 PLN, o ile nie zaznaczono inaczej): 

a) szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym powstałe po 

wykonaniu robót wynikłe z ich wadliwego wykonania, 

b) odpowiedzialność cywilna za produkt / usługę,  

c) szkody spowodowane rażącym niedbalstwem osób ubezpieczonych, 

d) szkody w mieniu, na którym wykonywane będą prace w ramach kontraktu, 

e) szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach, z uwzględnieniem szkód następczych, 

f) szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, 

Def pracownika: „Pracownicy – osoby zatrudnione przez Ubezpieczonego na podstawie 

wszelkich form zatrudnienia z włączeniem osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą na rzecz Ubezpieczonego”. 

g) szkody wynikające z przerwania dostaw energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych 

parametrach, w wyniku prac objętych przedmiotowym kontraktem, 

h) szkody wyrządzone przez podwykonawców dowolnego szczebla, 

i) szkody wyrządzone winną umyślną (z limitem nie niższym niż 250.000,00 PLN), 

j) czyste straty finansowe (czyste szkody majątkowe), z uwzględnieniem strat / szkód 

spowodowanych brakiem dostępu lub ograniczeniem dostępu do nieruchomości lub 

pomieszczeń, brakiem lub ograniczeniem możliwości korzystania z rzeczy, związanych z nie 

dostarczeniem energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach (z limitem nie 

niższym niż 250.000,00 PLN), 

k) koszty osób trzecich poniesione na usunięcie, demontaż lub odsłonięcie wadliwych produktów 

oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad (z limitem nie niższym niż 

100.000,00 PLN). 

 

3. O ile czynności wykonywane w ramach umowy zawartej z Zamawiającym będą obejmowały 

poniższe elementy, zakres ubezpieczenia powinien zostać rozszerzony (z limitem nie niższym niż 

1.000.000,00 PLN), o: 

a) szkody w mieniu w pieczy, pod dozorem, kontrolą ubezpieczonego, o ile w związku z realizacją 

kontraktu będzie zobowiązany do pieczy itp. nad mieniem Zamawiającego,     

b) szkody wyrządzone przez pojazdy, w tym pojazdy wolnobieżne, maszyny budowlane, 

niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC lub w zakresie nieobjętym obowiązkowym 

ubezpieczeniem OC, o ile będą wykorzystywane w trakcie prac, 

c) szkody spowodowane pracami demontażowymi, montażowymi itp. o ile będą wykonywane w 

trakcie realizacji prac, 

d) szkody spowodowane wibracjami, wstrząsami itp. zjawiskami, o ile mogą być wywołane 

prowadzonymi pracami, 

e) szkody spowodowane pracami rozbiórkowymi, o ile będą wykonywane w trakcie realizacji 

prac, 

f) szkody wyrządzone przez młoty, kafary lub inne urządzenia o podobnym działaniu, o ile 



Wykonawca będzie się posługiwał takimi urządzeniami, 

g) szkody powstałe podczas operacji załadunku / rozładunku, o ile tego rodzaju czynności będą 

wykonywane w trakcie realizacji kontraktu z uwzględnieniem szkód w przedmiocie prac 

ładunkowych. 

 

4. Limity odpowiedzialności wskazane w pkt. 3 i w pkt. 4 obowiązują na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. 

 

5. Ochrona obejmować będzie OC za szkody wyrządzone sobie wzajemnie przez 

współubezpieczonych, jeżeli polisą odpowiedzialności cywilnej obok Wykonawcy będą objęci 

również inni Współubezpieczeni zaangażowani w realizację kontraktu. 

 
6. Dopuszcza się wprowadzenie udziału własnego/franszyzy redukcyjnej w wysokości nie wyższej niż 

2.000 PLN dla szkód rzeczowych, ale dla czystych start finansowych oraz dla odpowiedzialności 

za koszty osób trzecich poniesione na usunięcie, demontaż lub odsłonięcie wadliwych produktów 

oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad, franszyza redukcyjna będzie 

wynosić 10% wartości szkody min 5.000 PLN. Franszyza nie będzie miała zastosowania do szkód 

osobowych.  

 
7. Wypadkiem uruchamiającym wypłatę z polisy (triggerem) powinno być błędne działanie lub 

zaniechanie albo zdarzenie bezpośrednio powodujące szkodę albo powstanie szkody w okresie 

ubezpieczenia, a roszczenia poszkodowanych będą mogły zostać zgłoszone przed upływem 

ustawowego terminu przedawnienia roszczeń.  

 

8. Okres ochrony ubezpieczeniowej powinien rozpoczynać się nie później niż od daty rozpoczęcia 

prac / daty przejęcia terenu robót (cokolwiek nastąpi wcześniej) i trwać do czasu zakończenia prac 

przez Wykonawcę. W przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy, okres ubezpieczenia 

wskazany w polisie powinien zostać odpowiednio skorygowany tak, aby obejmował cały okres 

realizacji prac przez Wykonawcę oraz okres dodatkowy. 

 
9. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy 

odpowiedzialności cywilnej na warunkach nie gorszych niż opisane w pkt 3-7 powyżej. 
Zamawiający nie wymaga polisy dedykowanej. 
 

10. Jeżeli umowa z Wykonawcą jest zawarta na czas nieokreślony, Wykonawca zobowiązany jest 
do zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej na warunkach wyżej określonych, na okres 12 
miesięcy, po upływie, których wymagana jest kontynuacja polisy na niezmienionych warunkach 
ubezpieczenia. 
 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do przedstawionej mu przez 
Wykonawcę polisy, które to muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę przed finalnym 
podpisaniem umowy w takim zakresie, w jakim ryzyko związane z wykonywaniem prac przez 
Wykonawcę uzasadnia konieczność wprowadzenia takich zmian lub też zawiera zapisy 
niekorzystne dla Zamawiającego, a żądane zmiany nie wykraczają ponad standardy rynkowe 
obowiązujące w tym zakresie. 
 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zawartej umowy ubezpieczenia OC, po 
uwzględnieniu ewentualnych uwag zgodnie z pkt 11 wraz z udokumentowanymi płatnościami 
składki/ I raty składki, najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem robót, oraz 10 dni po terminie 
płatności kolejnej raty składki. 
 

13. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
OC na wskazanych powyżej warunkach, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia przedmiotowej 
umowy we własnym zakresie, na koszt Wykonawcy. 


