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Załącznik nr 14 do Aktu Umowy [Ubezpieczenia] na generalne wykonawstwo zamówienia pn. „Budowa budynku 
szpitala dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Oddziałów Szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i 
Rehabilitacji” – zadanie nr 91575 

 

§ 1 

[Warunki Ubezpieczeń] 

1. Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia na 
wszystkie podane poniżej ryzyka: 

(a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),  

(b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, 

(c) Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo), 

2. Na potrzeby niniejszego Załącznika przez „Dalszych Podwykonawców” rozumie się podmioty (inne niż 
Podwykonawcy), którym na podstawie zawartych umów powierzono wykonanie Robót w ramach Umowy 
(np. podwykonawca Podwykonawcy).  

§ 2  

[Ubezpieczenie OC]  

Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową (w tym okres gwarancji), oraz 
zapewni ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną 
będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach Umowy. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawcę polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
dedykowanej Umowie (polisa celowa) będzie nie mniejsza niż 50 000 000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) 
na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Ubezpieczonymi będą Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca i jego przedstawiciele oraz 
Podwykonawcy i ich przedstawiciele, którym powierzono wykonanie części Umowy, Inspektor Nadzoru i 
jakakolwiek inna osoba, z którą zostanie lub została zawarta umowa w związku z Realizacją Umowy, przy 
czym ochrona dla wszystkich podmiotów poza Zamawiającym, Wykonawcą, Podwykonawcami może być 
ograniczona do ich działań na Placu Budowy oraz terenach sąsiadujących z Placem Budowy. 

3. Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych, z możliwością 
zastosowania regresu w stosunku do Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców. 
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4. Zakres ochrony objąć powinien odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych 
(odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność 
cywilną za szkody wyrządzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt bądź wykonaną usługę. 
Ochroną objęte zostaną szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim. 

Dodatkowo, zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o / będzie uwzględniał: 

a) odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną 
umowę, jednak z możliwością wyłączenia roszczeń lub wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla 
roszczeń powstałych pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą. 

b) szkody osobowe wyrządzone przez Ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji inwestycji 
pracownikom (OC pracodawcy) z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości 
nie niższej niż 1 000 000 zł (milion złotych); 

c) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o ile będą wykorzystywane do 
realizacji Umowy. Dopuszcza się zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 
1 000 000 zł (milion złotych); 

d) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania, 
i/lub z czynu niedozwolonego; 

e) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa; 

f) szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych (tzw. czyste straty 
finansowe) z możliwością zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 
5 000 000 zł (pięć milionów złotych); 

g) szkody spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, działanie młotów, kafarów z 
możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 5 000 000 zł (pięć 
milionów złotych); 

h) szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi z limitem odpowiedzialności 
w wysokości co najmniej 5 000 000 zł (pięć milionów złotych); 

i) szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska (szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z 
emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek 
substancji niebezpiecznych) z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości co 
najmniej 1 000 000 zł (milion złotych); 

j) szkody wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i instalacji wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, technologicznych, z 
możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości co najmniej 2 000 000 zł (dwa 
miliony złotych); 

k) szkody wyrządzone osobom wizytującym Plac Budowy 
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l) oraz, o ile charakter prac będzie obejmował poniższe ryzyko: 

a. szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, 
naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac z 
możliwością zastosowania podlimitu w wysokości 1 000 000 zł (milion złotych); 

b. szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub 
kontrolą Wykonawcy lub Podwykonawcy z możliwością zastosowania podlimitu w 
wysokości 1 000 000 zł (milion złotych); 

5. Franszyza redukcyjna nie może być większa niż 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) dla szkód w mieniu, z 
wyjątkiem czystych strat finansowych dla których ustalono franszyzę redukcyjną w wysokości 1 % (jeden  
procent) odszkodowania. 

6. Zarówno suma gwarancyjna, jak i wszystkie limity odpowiedzialności są określone w formule na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

7. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski. 

8. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym. 

 

§ 3 

[Postanowienia wspólne dla Umów ubezpieczenia] 

1. Kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
projektanta Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) Dni od zawarcia 
Umowy. Kopia polisy ubezpieczenia mienia w transporcie powinna zostać dostarczona Zamawiającemu na 
3 (trzy) Dni przed rozpoczęciem transportów. Dowody opłacenia składek Wykonawca dostarczy 
niezwłocznie Zamawiającemu na jego pisemne żądanie. 

2. Kopię polisy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu Zamawiający dostarczy Wykonawcy nie 
później niż na 3 (trzy) Dni przed przekazaniem Placu Budowy. Dowody opłacenia składek Zamawiający 
dostarczy niezwłocznie Wykonawcy na jego pisemne żądanie. 

3. Jeżeli w trakcie trwania Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonych przez daną Stronę 
umów ubezpieczenia, jest ona zobowiązana niezwłocznie i bez odrębnego wezwania dostarczyć drugiej 
Stronie dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej 
z wymaganiami określonymi  w niniejszym Załączniku. Strona zobowiązana do ubezpieczenia ma przy tym 
obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. 

4. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w 
tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść 
Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym artykule lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i 
stopniu zmieni zapisy Umowy na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie wprowadzi 
w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo 
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samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający 
obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując 
potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Ubezpieczenia winny zostać zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach 
przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych 
ubezpieczeń powodująca pogorszenie warunków ubezpieczenia w porównaniu z Umową.  

6. Obowiązek Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych 
ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności 
wynikającej z niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadającego jednostki organizacyjne w Polsce, 
odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny i będącego zdolnym do obsługi zawartych umów 
ubezpieczenia i likwidacji szkód. Możliwe jest jednak zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela pod 
warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o współpracy z podmiotem posiadającym jednostki 
organizacyjne, o których mowa powyżej, na terenie Polski. 

8. Umowy ubezpieczenia powinny być zawarte w języku polskim, prawem właściwym dla tych umów powinno 
być prawo polskie, a jurysdykcję powinien mieć sąd polski. 

9. Jeżeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencję z Ubezpieczycielami celem 
likwidacji szkód. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy 
uczestnicy procesu budowy i montażu – Wykonawca, Podwykonawcy, Dalsi Podwykonawcy i Zamawiający 
(ubezpieczeni) udzielają sobie rozsądnej pomocy i współpracują przy likwidacji szkód tak, aby 
ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegał szybko i bez zakłóceń. 

10. W przypadku, gdy wydłużenie okresu wykonywania Robót w ramach Umowy nastąpi z przyczyn, za które 
Strona odpowiada zgodnie z Umową, ponosi ona koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń 
uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia. Jeżeli Stroną tą jest Wykonawca, 
Zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o koszt ubezpieczeń uzupełniających. 

11. Wykonawca obowiązany jest wypełnić jak również zapewnić, aby wszyscy jego pracownicy, przedstawiciele, 
Podwykonawcy, Dalsi Podwykonawcy wypełniali powinności ubezpieczającego lub ubezpieczonego, w tym 
związane z postępowaniem w razie szkody i z procedurą likwidacji szkód, a także udostępniali wszelkie 
informacje wymagane przez Zamawiającego lub ubezpieczycieli w związku z zawartymi umowami 
ubezpieczenia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu wszelkich informacji lub 
udzielenia wszelkiej pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do zawarcia przez Zamawiającego 
ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu. 
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W IMIENIU I NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

 

____________________________ 

[ podpis ] 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

[ podpis ] 

____________________________ 

 

W imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

 

 

____________________________ 

[ podpis ] 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

[ podpis ] 

____________________________ 

 

 


