
 

   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 
Tytuł projektu: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyŜowania ul. Floriana Krygiera 

 z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6” 
Umowa o dofinansowanie nr: POIS.04.02.00-00-0007/16-00 z dnia 19.05.2017r. 

                                            1 
 

 

 
        Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

WARUNKI UBEZPIECZENIA 
 

 „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK-31 – rozbudowa skrzyżowania ul. 

Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6.” 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, przed podpisaniem Kontraktu, do momentu 

jego podpisania, polisę ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) (sekcja I – 
ubezpieczenie mienia oraz sekcja II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) dla 
zadania pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK-31 – rozbudowa 
skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku 
autostrady A6.”, z okresem ubezpieczenia na pełny czas realizacji inwestycji, 
spełniającą co najmniej poniższe warunki:   
1) Ubezpieczający: Wykonawca 
2) Ubezpieczony: Zamawiający, Inżynier Kontraktu, Wykonawca lub Wykonawcy 

wspólnie  ubiegający się o zamówienie, Podwykonawcy, dostawcy oraz wszystkie 
inne podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, jeżeli mają podpisane 
stosowne umowy, a wartości ich prac ujęte są w zgłoszonej wartości Kontraktu. 

3) Okres ubezpieczenia: na pełny czas realizacji inwestycji od daty podpisania 
kontraktu do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót. 

4) Suma i przedmiot ubezpieczenia: 
a) Sekcja I – ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montażowe, w tym 

urządzenia, materiały, robocizna – do pełnej wartości prac kontraktowych, 
zgodnie z Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową (kwota brutto - z VAT),  

b) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie: nie mniej niż 2.000.000,00 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

c) Sekcja II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: co najmniej 
5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

5) Zakres ubezpieczenia:   
• Sekcja I – ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialność za szkody 

powstałe w okresie ubezpieczenia w wyniku nagłego i nieprzewidzianego 
zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniałego 
z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonych. 
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony co najmniej o następujące klauzule 
dodatkowe:  
a) 001 – Pokrycie szkód powstałych wskutek strajku, rozruchów i niepokojów 

społecznych – minimalny limit 5% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
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b) 003 – Pokrycie okresu gwarancyjnego minimum 12 miesięcy po 
zakończeniu klauzuli 004, 

c) 004 – Rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego min. 24 miesiące, 
d) 006 – Pokrycie kosztów dodatkowych – praca w godzinach nadliczbowych 

i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy – minimalny limit 20% 
wartości szkody, nie więcej niż 500.000,00 PLN na jedno zdarzenie, 

e) 100 – Pokrycie szkód w pracach budowlano-montażowych w wyniku prób 
lub testów – minimalny okres – 4 tygodnie,  

f) 115 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów projektowych, 
g) 200 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów producenta, 
h) Klauzula ubezpieczenia kosztów naprawy części wadliwych (dotyczy 

klauzul: 115 oraz 200) – minimalny limit 1.000.000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  

i) 116 – Pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku – 
do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, 

j) 116/1 – Pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku 
powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku 
powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, lawiny, śniegu, 
gradu, trzęsienia ziemi, zapadania lub osuwania się ziemi, zalania przez 
wydostawanie się wody i innych cieczy lub par z urządzeń wodno-
kanalizacyjnych lub technologicznych, dymu, uderzenia pojazdu, w tym 
uderzenie pojazdu należącego i/lub użytkowanego przez Ubezpieczonego, 
huku ponaddźwiękowego – minimalny limit 10.000.000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

k) 119 – Mienie istniejące, stanowiące własność albo znajdujące się w 
posiadaniu Inwestora/Zamawiającego – minimalny limit 2.000.000,00 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  

l) 201 – pokrycie szkód powstałych w okresie gwarancyjnym – minimalny 
okres 12 miesięcy, klauzula ma zastosowanie do fabrycznie nowych maszyn 
i urządzeń,  

m) 013 – składowanie poza terenem budowy – ograniczenia wartości mienia 
w poszczególnych jednostkach składowania do wysokości minimalnej 
500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

n) Klauzula odtworzenia planów i dokumentów – minimalny limit 200.000,00 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  

o) Klauzula zniesienia regresu do pracownika jako sprawcy szkody.  
 

• Sekcja II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmuje 
odpowiedzialność cywilną deliktową osób objętych ubezpieczeniem, za szkody 
na osobie lub w mieniu, powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlano - montażowych objętych niniejszym Kontraktem. 
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Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy 
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 
a) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone ubezpieczonemu przez 

innego ubezpieczonego (OC wzajemna) – limit do wysokości sumy 
gwarancyjnej,  

b) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy 
pracy wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego – limit sumy 
gwarancyjnej co najmniej 2.000.000,00 PLN, 

c) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z przedostaniem 
się substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty 
poniesione w celu usunięcia lub neutralizacji substancji (szkody 
środowiskowe) – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00 PLN, 

d) odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane wibracjami, usunięciem 
substancji lub osłabieniem elementów nośnych, podpór lub nośności gruntu 
(klauzula 120) – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 5.000.000,00 PLN. 

 
2. Zamawiający dopuszcza franszyzy w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką 

rynkową, przy czym 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. 
 

3. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli 
Wykonawca, przed podpisaniem Kontraktu, do momentu jego podpisania, przedłoży polisę 
ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk – CAR (sekcja I – ubezpieczenie mienia 
oraz sekcja II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej), zgodnie z zakresem 
realizowanego kontraktu, wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych rat składki 
ubezpieczeniowej. 
 


