
Załącznik nr 8 - wymogi dotyczące ubezpieczeń w ramach projektu umowy 
 

 
Wykonawca w związku z realizacją zadania „.......................................................”, zobowiązany jest do 
przedłożenia, opłaconych polis, w wymienionym poniżej zakresie.  
 

 
1. Ubezpieczenie obowi ązkowej odpowiedzialno ści cywilnej z tytułu wykonywania zawodu 

architekta lub z tytułu sprawowania innych samodzie lnych funkcji technicznych w 
budownictwie.  
Ubezpieczenie obowiązkowe jest wymagane od osób, którymi Wykonawca będzie się 
posługiwał przy wykonywaniu umowy. W tym przypadku Wykonawca będzie wymagał 
dostarczenia kopii polis ubezpieczenia obowiązkowego od osób fizycznych, którymi będzie się 
posługiwał przy wykonywaniu umowy. 

2. Wykonawca zawrze umow ę lub umowy ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej 
zawodowej  (działania i zaniechania związane z wykonywaniem zawodu), z tyt. szkód 
związanych z działalnością projektową, która w zakresie ubezpieczonej działalności będzie 
zgodna z przedmiotem umowy określonym w § 1 „Przedmiot umowy”.  

3. Umowa/ umowy ubezpieczenia swoim zakresem ochrony b ędą obejmowa ć 
odpowiedzialno ść cywiln ą Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, osobowe oraz cz yste 
straty finansowe  wraz z ich następstwami wyrządzone wskutek błędu, uchybienia lub 
zaniedbania popełnionego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak również 
Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za szkody rzeczowe i osobowe, będące 
następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowo – kontraktowa ) w 
związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością, posiadaniem i użytkowaniem 
mienia, nieruchomości oraz stacjonarnych i mobilnych maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego 
typu. Odpowiedzialność za straty które poszkodowany poniósł (damnum emergens),  jak 
również utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie 
wyrządzono (lucrum cessans). 
Zakres ubezpieczenia nie może wyłączać odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wskazane 
poniżej szkody, w punktach od a. do k. (lista nie jest wyczerpująca a polisa powinna zostać 
zawarta w standardzie pokrywającym wszystkie możliwe szkody, które mogą powstać w 
związku z realizacją umowy):  
a. powstałe w mieniu ruchomym oraz nieruchomościach w pieczy, pod dozorem lub kontrolą 
b. powstałe w mieniu ruchomym oraz nieruchomościach podczas wykonywania obróbki, 
naprawy,  czyszczenia lub innych usług o podobnych charakterze, w tym w wyniku prac 
montażowych, budowlanych, instalacyjnych, adaptacyjnych, 
c. wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w następstwie wypadku przy pracy, z 
włączeniem odpowiedzialności za szkody w mieniu pracowników, 
d. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do 
powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, 
e. mające postać czystych strat finansowych, 
f.  powstałe w wyniku zniszczenia, uszkodzenia, utraty dokumentów, 
g. wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu,  
h. powstałe we wszelkiego typu instalacjach, stanowiących część składową budynku, 
i.  szkody powstałe również po przekazaniu pracy/usługi w ręce Zamawiającego.  
j.  klauzula reprezentantów.  
k.  OC wzajemna  
 

4. Ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka szkód polegaj ących na fizycznej utracie, 
zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonych prac kon traktowych oraz zaplecza budowy 
i/lub maszyn i urz ądzeń oraz wyposa żenia u żytego do realizacji przedmiotowego 
kontraktu, na skutek jakiegokolwiek zdarzenia, w za kresie ubezpieczenia prac 
budowlano monta żowych.  

 
Standardowy zakres ochrony ubezpieczenia CAR (ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy) 
powinien zostać uwzględniać następujące klauzule rozszerzające (w rozumieniu standardu 
Munich Re):  
Klauzula 001  - ubezpieczenie strajków i niepokojów społecznych z limitem co najmniej 100 000 
PLN. 



Klauzula 003  - ubezpieczenie konserwacji prostej w okresie, co najmniej 12 miesięcy.  
Klauzula 004  - ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej w okresie co najmniej 24 miesiecy.  
Klauzula 006  - koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych, w dni ustawowo wolne od 
pracy oraz koszty frachtu ekspresowego – z limitem co najmniej 20% wartości szkody. 
Klauzula 013  – Mienie składowane poza miejscem budowy z limitem co najmniej 50.000 PLN.  
Klauzula 113  – Transport z limitem na środek transportu w wysokości co najmniej  200.000 
PLN na jeden i łącznie na wszystkie transporty  
Klauzula 115/200  - ubezpieczenie szkód będących rezultatem błędów projektowych.  
Klauzula cz ęści wadliwych  z limitem w wysokości co najmniej 50.000 PLN, pokrywająca 
szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wadliwego materiału, projektu lub 
wykonania. Ubezpieczyciel pokryje koszty wymiany lub naprawienia uszkodzonych lub 
zniszczonych części, wadliwie zaprojektowanych, wykonanych wadliwie lub z wadliwego 
materiału do w/w sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Ubezpieczyciel nie pokryje jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z poprawieniem, 
ulepszeniem bądź zmianą wadliwego projektu, materiałów lub wykonania. Ubezpieczyciel nie 
pokryje również żadnych kosztów, o których mowa w niniejszej klauzuli, jeżeli szkoda nie 
wystąpiła.  
Klauzula 116 i 116/1  - ochrona dla ubezpieczonych prac kontraktowych przejętych przez 
Zamawiającego lub przekazanych do eksploatacji do sumy ubezpieczenia kontraktu. 
Klauzula 119 – mienie istniejące, należące do Inwestora z limitem nie mniejszym niż 100.000 
PLN. 
Klauzula 218  – pokrycie kosztów odnalezienia przecieku z limitem co najmniej 50.000 PLN.  
Klauzula usuni ęcie pozostało ści po szkodzie  z limitem co najmniej 20% wartości kontraktu.   
Klauzula przedłu żenia okresu ubezpieczenia  z limitem co najmniej 30 dni.  
Klauzula wzrostu warto ści kontraktu  z limitem co najmniej do 120% początkowej wartości 
kontraktu zgłoszonej do ubezpieczenia.  
Klauzula 72 godzin  – seria zdarzeń szkodowych powstałych w czasie 72 godzin na skutek 
jednego zdarzenia, traktowana jest, jako jedno zdarzenie, co powoduje potrącenie tylko jednego 
udziału własnego.  
Klauzula kosztów dodatkowych , w tym wynagrodzenia ekspertów z limitem co najmniej 
50.000 PLN.   
Klauzula przerw w prowadzeniu robót  z limitem co najmniej 1 miesiąc na wszystkie przerwy 
w okresie realizacji kontraktu.  
Klauzula reprezentantów  dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wyłączenie odnośnie 
winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Członków Zarządu i 
Prokurentów Ubezpieczonego.  

 
Limity wyrażone kwotowo w klauzulach dodatkowych powinny obowiązywać na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 
Polisa nie może zawierać wymagań w zakresie zabezpieczeń p.poż w brzmieniu klauzuli 112 
bądź równoważnej oraz klauzul ograniczających. 

 
 

Postanowienia ogólne do wszystkich ubezpiecze ń: 
 
5. Podmiotami ubezpieczonymi w ramach umów ubezpieczenia powinni być: Zamawiający, 

Wykonawca oraz wszyscy Podwykonawcy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowej umowy.  
6. Zakresem ochrony winny być objęte szkody wyrządzone na terytorium Polski wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub/i wskutek szkody wyrządzonej 
czynem niedozwolonym. 

7. Zakresem ochrony powinny być objęte nie tylko czynności związane z projektowaniem, ale także 
w związku wykonywaniem nadzoru autorskiego.  

8. W przypadku korzystania z usług podwykonawców, ochrona ubezpieczeniowa powinna 
obejmować szkody, za które są odpowiedzialni Podwykonawcy, niezależnie od tego, czy 



wyrządzona szkoda wynika z czynu niedozwolonego, czy nienależytego wykonania zobowiązania 
lub/i wskutek wyrządzenia czynu niedozwolonego. 

9. Suma gwarancyjna przewidziana w umowach ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 2 i 3 nie może 
być niższa niż: 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia 

10. Okres ubezpieczenia będzie zbieżny z okresem wykonywania czynności projektowych oraz 
realizacji prac budowlanych na potrzeby niniejszego kontraktu. Chyba, że umowa ubezpieczenia 
została zaaranżowana na innym czasowym zakresie odpowiedzialności niż wskazanym w umowie; 
w takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować szkody powstałe lub ujawnione, 
czy też, dla których wniesiono roszczenie po tym okresie, jednakże w granicach terminów 
przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa  

11. Odpowiedzialność gwarancyjna zakładu ubezpieczeń dotyczy szkód wynikających z działania lub 
zaniechania powstałego w okresie ubezpieczenia, chociażby sama szkoda powstała lub została 
ujawniona, czy też roszczenie zostało wniesione po tym okresie, jednakże w granicach terminów 
przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

12. Przewidziany w umowie ubezpieczenia udział własny w szkodzie, franszyza redukcyjna, bądź 
integralna powinny być określone kwotowo i winny dotyczyć wyłącznie szkód rzeczowych i 
czystych strat finansowych, nie powinny przekraczać: 5.000 zł na zdarzenie, z zastrzeżeniem 
szkód osobowych nie więcej niż: 500,00 zł  

13. Ochrona ubezpieczeniowa nie może wyłączać szkód wyrządzonych w budowlach, budynkach 
wskutek osiadania, pękania itp. będącego skutkiem błędu w projektowaniu. 

14. Ochrona ubezpieczeniowa pokryje ewentualne koszty przebudowy, rekonstrukcji nawet wtedy, gdy 
nie doszło do wyrządzenia szkody rzeczowej, a wznoszona budowla jest dotknięta wadą, w tym 
wadą polegająca na niedopuszczeniu do użytkowania przez uprawniony organ. 

15. Ochrona ubezpieczeniowa obejmować będzie tzw. szkody seryjne tj. traktując wszystkie szkody 
spowodowane tym samym zdarzeniem lub uchybieniem jako pojedyncze zdarzenie.  

16. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu zaprojektowanym na potrzeby niniejszego 
kontraktu. 

17. Ochrona ubezpieczenia nie może wyłączać szkód wynikających z błędów projektowych, gdzie 
Wykonawca będzie również realizował prace w ramach projektów zrealizowanych przez siebie.  

18. Wszystkie dokumenty ubezpieczeniowe powinny być wystawione w języku polskim. Dokumenty 
wystawione w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza 
przysięgłego oraz poświadczone dodatkowo przez Wykonawcę lub jego reprezentanta w tym 
zakresie.  

19. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć podpisane przez Ubezpieczyciela i Wykonawcę umowy 
ubezpieczenia wraz z ogólnymi i szczególnymi warunkami ubezpieczenia oraz z dowodem opłaty 
składki, najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia zastrzeżeń do przedłożonych umów 
ubezpieczenia, o ile w jego ocenie mogą się one okazać niekorzystne lub niewystarczające dla 
niego samego pod kątem zabezpieczenia realizacji przedmiotowego kontraktu.  

21. Wykonawca ma obowiązek uzupełnienia zakresu ubezpieczenia, według wskazań Zamawiającego 
w terminie nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania pisma wzywającego do 
uzupełnienia zapisów umów ubezpieczenia.  

22. Niezapłacone przez Ubezpieczycieli kwoty, wynikające z udziałów własnych, pokrywane będą w 
całości przez Wykonawcę i nie będą obciążały Zamawiającego.  

23. Obowiązek zawarcia przez Wykonawcę umów ubezpieczenia nie może być w żaden sposób 
interpretowany jako zwalniający z jakichkolwiek obowiązków i/lub zobowiązań, jakie Wykonawca 
może mieć na mocy postanowień umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

24. Wymagane polisy ubezpieczenia muszą pozostać w mocy przez cały czas trwania umowy zawartej 
pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym, jak również w okresie gwarancji i rękojmi przewidzianym 
w umowie.   
 

 

 

 

 

 


