Załącznik Nr 2
Warunki ubezpieczenia OC
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego
działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia za szkody wyrządzone
działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w trakcie realizacji zadania, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1432,
ze zm.) oraz rozporządzeniem ministra finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego
działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. 2013, poz. 1550).
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę
dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
oraz posiadania mienia, za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie
realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji elektronicznych systemów
bezpieczeństwa ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w zakresie rozbudowy systemu dozoru SWiN i CCTV
na terenie Zakładu Produkcji Wody Pomorzany w Szczecinie” powstałe w związku z realizacją

zadania określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą poniższe warunki:
1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób
objętych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów
odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu, a także szkody polegające
na powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa,
w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu
nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na skutek
rażącego niedbalstwa.
2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:
a) odpowiedzialność
cywilna
za
szkody
wyrządzone
przez
podwykonawców
Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,
b) odpowiedzialność cywilna za szkody związane z projektowaniem – limit do wysokości
sumy gwarancyjnej,
c) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe
z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,
d) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki,
naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez Ubezpieczonego –
limit sumy gwarancyjnej co najmniej 500.000,00 PLN,
e) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy
wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego – limit sumy gwarancyjnej co najmniej
500.000,00 PLN,
f) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majątkowe,
nie wynikającej ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit sumy gwarancyjnej
co najmniej 200.000,00 PLN,
g) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach
lub urządzeniach (również stanowiących część składową nieruchomości), w czasie
wykonywania zadania określonego w niniejszym kontrakcie przez Ubezpieczonego – limit
do wysokości sumy gwarancyjnej.
3) Zakres terytorialny ochrony: teren RP.
3. Wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą
praktyką rynkową.
4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń,
udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

5. Wymóg zawarcia umowy lub umów ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli wykonawca
przedłoży polisę lub polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z zakresem
realizowanego zadania, obejmującą okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem
opłacenia wymagalnych rat składki ubezpieczeniowej

6. Wykonawcy zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizowanej inwestycji. Jednocześnie
w przypadku wygaśnięcia umowy lub umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie
realizacji inwestycji, wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem
okresu ubezpieczenia przedłożyć zamawiającemu, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej na kolejny okres. Na każde żądanie zamawiającego wykonawca przedłoży potwierdzenia
opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych.

Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym
mowa w pkt 16 oraz polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i posiadanego mienia (OC)
obejmującą odpowiedzialność cywilną związaną z przedmiotem zamówienia przy sumie gwarancyjnej
nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Warunki
ubezpieczenia zawarte są w pkt 5.

