WARUNKI UBEZPIECZENIA

Zgodnie z § 3 ust. 30 Umowy nr ………………………………… Wykonawca zawrze na swój koszt ubezpieczenia
wymienione poniżej, na określone kwoty, przy podanych warunkach ubezpieczenia, oraz utrzyma ważność tych
ubezpieczeń przez cały okres realizacji Umowy, względnie spowoduje zawarcie takich ubezpieczeń oraz utrzymywanie
ich ważności w wymaganym terminie.
1.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej

Okres Ubezpieczenia i okres
odpowiedzialności

Od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru do Użytkowania
(dla tego okresu wymaga się polisy dedykowanej dla Umowy), dopuszcza się
polisy roczne pod warunkiem ich kontynuacji i zachowania ciągłości na
niepogorszonych warunkach.

Termin przekazania polisy
Inwestorowi

Przed podpisaniem Umowy

Suma Gwarancyjna

Nie mniej niż 2 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialności dopuszczalne wyłącznie w zakresie
wskazanym poniżej w Warunkach Ubezpieczenia).

Warunki Ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego
mienia pokrywająca szkody rzeczowe oraz osobowe. Odpowiedzialność
ubezpieczyciela będzie obejmować straty rzeczywiste oraz utracone korzyści.
Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych
i/lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Wymagane rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną:
 z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku winy umyślnej - dopuszczalny limit
nie niższy niż 1.000.000 PLN i rażącego niedbalstwa,
 za szkody wynikające z błędów projektowych ( OC projektanta), z limitem
nie niższym niż 1.000.000 PLN (ponad kwotę wynikającą z ustawy)
 za produkt,
 najemcy
(szkody
w
mieniu
wynajmowanym,
dzierżawionym,
leasingowanym przez Wykonawcę) – dopuszczalny podlimit nie niższy niż
1.000.000 PLN,
 za szkody w mieniu powierzonym (pozostającym w pieczy lub pod
kontrolą Podwykonawcy lub Dostawcy) – dopuszczalny podlimit nie niższy
niż 1.000.000 PLN,
 za szkody wyrządzone przez Podwykonawców lub Dostawców,
 z tytułu czystych strat finansowych – dopuszczalny podlimit nie niższy niż
500.000 PLN,
 z tytułu szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrządzone przez
maszyny w czasie prac na terenie budowy – dopuszczalny podlimit nie
niższy niż 1.000.000 PLN,
 z tytułu szkód spowodowanych wibracją, osunięciem lub zapadaniem się
ziemi – dopuszczalny podlimit nie niższy niż 1.000.000 PLN,
 z tytułu szkód spowodowanych przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe,
działanie młotów pneumatycznych,
 za szkody w środowisku - dopuszczalny podlimit nie niższy niż 1.000.000
PLN,
 wyrządzone w drzewostanie lasów i parków, w szczególności na skutek
przeniesienia ognia oraz w uprawach rolnych i gruntach,
 poniesione przez pracowników Wykonawcy i Podwykonawców
zaangażowanych w realizację Umowy (OC Pracodawcy) – dopuszczalny
podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 1.000.000 PLN,
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wyrządzone we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym
mediach – do pełnej SG
 powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego
wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed
operations”),
 wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy,
testów lub innych podobnych czynności lub prac – dopuszczalny podlimit
nie niższy niż 2.500.000 PLN wyłącznie w okresie do przekazania
Instalacji do użytkowania (w okresie po dniu podpisania Protokołu
Odbioru do Użytkowania nie jest dopuszczalne wprowadzenie limitu
odpowiedzialności).
Zakres terytorialny: Polska.
Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną
dobrą praktyką rynkową.
2.

Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) na Terenie Budowy

Okres Ubezpieczenia

Od momentu przekazania Terenu Budowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru
do Użytkowania - dopuszcza się polisy roczne pod warunkiem ich kontynuacji i
zachowania ciągłości na niepogorszonych warunkach.

Suma Ubezpieczenia

Nie mniej niż 20.000 zł na każdą osobę ubezpieczoną.

Ubezpieczeni

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców oraz inne osoby
wykonujące czynności pozostające w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.
(około ……. osób)
Przed podpisaniem umowy

Termin przekazania polisy
Inwestorowi
Warunki Ubezpieczenia

3.

Polisa bezimienna, otwartego pokrycia, gwarantująca określone świadczenie
pieniężne na skutek doznania przez ubezpieczoną osobę uszczerbku na zdrowiu
lub śmierci w wyniku zdarzenia, które miało miejsce na Terenie Budowy lub w jego
bezpośrednim sąsiedztwie.

Ubezpieczenie sprzętu Wykonawcy i Podwykonawców

Okres Ubezpieczenia
Termin przekazania polisy
Inwestorowi

Od momentu przekazania Terenu Budowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru
do Użytkowania
Przed podpisaniem Umowy

Suma Ubezpieczenia

50 000 PLN

Franszyzy

Zgodnie z aktualną dobrą praktyką rynkową.

Warunki Ubezpieczenia





zgodnie ze standardem ubezpieczenia CPM
dopuszcza się polisy jednorazowe zawierane ad hoc,
dopuszcza się polisy roczne pod warunkiem ich kontynuacji i zachowania
ciągłości na niepogorszonych warunkach,
 wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania zawarcia ubezpieczenia
przez jego podwykonawców.
Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną
dobrą praktyką rynkową.
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