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Projekt umowy generalnej nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
„Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. 

Nr …………… 
 
 

Umowa generalna nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu 
…………………  
w Zielonej Górze (zwana dalej Umową) pomiędzy: 
 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze,  
ul. Zjednoczenia 110A, REGON:  978093091, NIP: 1040000159 
 
reprezentowanym przez: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
zwanym dalej Ubezpieczającym 
a 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
reprezentowanym przez: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
zwanym dalej Ubezpieczycielem, 

 

DZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1.  

Postanowienie wstępne 

Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy 
(zwanej dalej: umową generalną). 

 

§2.  

Rodzaje ubezpieczeń objętych umową generalną 

1. Na mocy niniejszej umowy generalnej Zamawiający zawiera nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (zwane dalej: ubezpieczeniem 
nadwyżkowym OC). 

2. Na podstawie i na warunkach niniejszej umowy generalnej Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia określonego w ust. 1. 

 

§3.  

Okres trwania umowy 

1. Niniejsza umowa generalna obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. godz. 00.00 do dnia 31.12.2024 r. godz. 24.00 
z podziałem na trzy 12-miesięczne okresy rozliczeniowe: 

1) I okres rozliczeniowy:  od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

2) II okres rozliczeniowy:  od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

3) III okres rozliczeniowy:  od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 
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§4.  

Polisa ubezpieczeniowa/Aktualizacja sum ubezpieczenia 

1. Na każdy okres rozliczeniowy, dla ubezpieczeń wchodzących w skład umowy generalnej, zostanie 
wystawiona polisa ubezpieczeniowa uwzględniająca aktualne sumy gwarancyjne oraz wysokość składki za 
dany okres rozliczeniowy. Określone w umowie limity (np.: przewidziane w poszczególnych klauzulach lub dla 
poszczególnych ryzyk) stosuje się w pełnej wysokości w każdym okresie rozliczeniowym. 

2. Polisy ubezpieczeniowe na II i III okres rozliczeniowy zostaną wystawione nie później niż 20 dni przed 
rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego. 

3. Odpowiednie dokumenty ubezpieczenia związane z obsługą umowy generalnej będą wystawiane i przesyłane 
przez wyznaczonego pracownika Wykonawcy (bądź osobę zastępującą w obowiązkach), niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego lub Brokera wniosku 
o ich wystawienie wraz z niezbędnymi do ich wystawienia dokumentami. 

 

§5.  

Składka ubezpieczeniowa 

W każdym z okresów rozliczeniowych składka za poszczególne polisy ubezpieczeniowe płatna będzie w czterech 
ratach do dnia:  

1) 1 rata – płatna do 30 stycznia, 

2) 2 rata – płatna do 30 czerwca, 

3) 3 rata – płatna do 30 września, 

4) 4 rata – płatna do 30 listopada. 

 

§6.  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

1. Do niniejszej umowy generalnej mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia – [nazwa i oznaczenie 
właściwych OWU] (zwane dalej OWU OC działalności). 

2. Postanowienia niniejszej umowy generalnej i klauzul dodatkowych, których treść zamieszczono w Załączniku 
nr 1 do niniejszej umowy generalnej, mają pierwszeństwo stosowania przed OWU, o których mowa w ust. 1. 

 

§7.  

Postanowienia szczególne dotyczące likwidacji szkód 

Szczegóły dotyczące likwidacji szkód znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

§8.  
Postanowienia szczególne dotyczące realizacji obowiązków z umowy 

1. W przypadku gdy w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy 
wypłaty odszkodowania przez Wykonawcę za niewypełnienie obowiązków zawartych w umowie, to ma ona 
zastosowanie tylko wtedy, gdy Zamawiający, przez którego rozumie się wyłącznie jego Zarząd, umyślnie nie 
dopełnił obowiązku przewidzianego w niniejszej umowie, co było główną przyczyną powstania szkody lub 
zwiększenia jej rozmiaru. Wówczas Wykonawca może obniżyć należne odszkodowanie, jednakże w zakresie 
nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie szkody lub zwiększenie 
jej rozmiaru.  

2. W przypadku gdy w warunkach ubezpieczenia przewidziane są postanowienia zobowiązujące 
Zamawiającego do usunięcia zagrożeń ubezpieczonego mienia lub szczególnie niebezpiecznych 
okoliczności, ulegają one zmianie na: „Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do 
zminimalizowania szczególnego zagrożenia. Powyższe dotyczy także zagrożenia, którego zminimalizowania 
domagał się Wykonawca.” 

3. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) o których mowa w § 6: 

1) stanowią, że postępowanie rzeczoznawców podjęte w celu wyjaśnienia okoliczności szkody i jej 
rozmiarów jest obligatoryjne lub też jego wynik jest wiążący dla stron, to postanowienia takie nie mają 
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zastosowania w tym sensie, że nie będzie to przeszkodą do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
Jednocześnie strony podejmą wysiłki w celu polubownego załatwienia ewentualnego sporu.  

2) definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa 
się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako 
szczególne albo dyskwalifikujące przedmiot do ubezpieczenia, to postanowień takich nie stosuje się. 
Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Wykonawcę uprawnienia do jednostronnego 
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, odstąpienia od niej, jak również sankcji w postaci 
natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej.  

 

§9.  

Klauzule dodatkowe 

Do ubezpieczeń wskazanych w § 2 ust. 1 mają zastosowanie następujące, wymienione w Załączniku nr 1 
stanowiącym integralną część niniejszej umowy, klauzule dodatkowe (klauzule mające zastosowanie do wszystkich 
ubezpieczeń objętych niniejszą umową): 

1) klauzula EIB 01 A /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/, 

2) klauzula EIB 33 /KLAUZULA DEFINICJI PRACOWNIKA/, 

3) klauzula EIB 44 /KLAUZULA PROLONGATY/, 

4) klauzula EIB 45 /KLAUZULA RATALNA/, 

5) klauzula EIB 48 /KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/, 

6) klauzula EIB 49 /KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/, 

7) klauzula EIB 53 A /KLAUZULA PRZEKSZTAŁCEŃ/, 

8) klauzula EIB 54 /KLAUZULA REZYGNACJI ZE SKŁADEK MINIMALNYCH/, 

9) klauzula EIB 94 /KLAUZULA PRZEOCZENIA/. 

 

DZIAŁ II. 
NADWYŻKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA  

(OC DZIAŁALNOŚCI) 
§10.  

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

1. Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność cywilna Zamawiającego wynikająca z posiadania mienia (w 
tym mienia nabytego w trakcie okresu ubezpieczenia) lub prowadzenia działalności, w szczególności 
polegającej na prowadzeniu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w tym 
cała działalność powiązana m.in.: udrażnianie i konserwacja sieci i przyłączy oraz remonty, prowadzenie 
działalności inwestycyjnej w zakresie sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, deszczowych i przyłączy, 
usuwanie awarii. Ubezpieczeniem objęta będzie również odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego 
związana ze świadczeniem wszystkich usług określonych w KRS m. in. inspekcji kamerą TV sieci, czyszczenia 
sieci kanalizacyjnej, legalizacji wodomierzy, naprawy pomp, usług laboratoryjnych, usług transportowych, 
warsztatowych, sprzedaży paliw.  

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów niedozwolonych 
(odpowiedzialność deliktowa), jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
(odpowiedzialność kontraktowa). Ubezpieczenie rozszerzone zostanie o odpowiedzialność cywilną za produkt 
wprowadzony do obrotu (m.in. wodę) w zakresie, którym Zamawiający ponosi odpowiedzialność i można mu 
ją przypisać. 

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat rzeczywistych (damnum 
emergens), utraconych korzyści, jakie poszkodowany odniósłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum 
cessans), a także należne zadośćuczynienie, o ile wynika ze szkody osobowej, bez względu na odmienne 
postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia. 

4. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie), szkody rzeczowe (na 
mieniu) do których naprawienia poszkodowanemu Zamawiający jest zobowiązany w myśl przepisów prawa. 
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Jeżeli Umowa lub ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia mówią o „szkodzie” należy przez to rozumieć 
szkodę osobową (na osobie), rzeczową (na mieniu) lub tzw. czystą stratę finansową. 

5. Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. 

6. Ponadto Wykonawca będzie pokrywał w ramach sumy gwarancyjnej poniższe koszty: 

1) koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego (ochrona prawna), w tym również koszty obrony w 
postępowaniu karnym – przygotowawczym oraz sądowym, nawet w przypadku braku odpowiedzialności 
zamawiającego za szkodę, 

2) koszty poniesione przez Zamawiającego w celu zapobieżenia powstania szkody, zmniejszenia rozmiaru 
szkody i zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą, jeśli były celowe, chociażby okazały 
się bezskuteczne, 

3) koszty poniesione w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować wystąpieniem wypadku 
ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru bądź 
zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą. 

7. Drop-down: jeżeli poprzez wypłatę przez Wykonawcę podstawowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej Zamawiającego z sumą gwarancyjną w wysokości 1.000.000,00 zł (dalej umowa podstawowa OC) 
jakiejkolwiek kwoty, odszkodowania, kosztów lub wydatków wynikających z roszczenia, suma gwarancyjna 
umowy podstawowej OC zostanie: 

1) częściowo zmniejszona - w takim przypadku niniejsze ubezpieczenie nadwyżkowe OC będzie stanowiło 
nadwyżkę ponad zmniejszoną sumę gwarancyjną umowy podstawowej OC, 

2) całkowicie wykorzystana - w takim przypadku niniejsze ubezpieczenie nadwyżkowe OC będzie 
kontynuowane jako umowa podstawowa OC do momentu zakończenia okresu ubezpieczenia lub 
wykorzystania pełnej sumy gwarancyjnej niniejszej umowy ubezpieczenia nadwyżkowego OC. 

8. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego punktu, niniejsze ubezpieczenie nadwyżkowe OC nie 
będzie zapewniało ani ochrony nadwyżkowej ani ochrony podstawowej w ramach tych zakresów 
ubezpieczenia, dla których ustalone zostały podlimity odpowiedzialności w umowie podstawowej OC. 

Jednakże wypłaty dokonane przez Wykonawcę z tytułu umowy podstawowej OC w odniesieniu do szkód 
dotyczących zakresów ubezpieczenia, dla których ustalony został podlimit odpowiedzialności, przyczyniają się 
do wyczerpania sumy gwarancyjnej umowy podstawowej OC.  

W przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej umowy podstawowej OC odszkodowanie w ramach umowy 
nadwyżkowej OC będzie przysługiwało w odniesieniu do szkody objętej ochroną ubezpieczeniową w ramach 
zakresu ubezpieczenia, dla którego ustalony został podlimit odpowiedzialności w umowie podstawowej OC, o 
ile ten podlimit odpowiedzialności nie został uprzednio wyczerpany przez jakąkolwiek szkodę objętą ochroną 
w zakresie dla którego ten podlimit odpowiedzialności został ustalony. W przypadku częściowego 
wykorzystania podlimitu odpowiedzialności umowa nadwyżkowa OC będzie miała w takim przypadku 
zastosowanie tylko do pozostałej części podlimitu odpowiedzialności.  

 

§11.  
Definicje 

1. Szkoda osobowa (szkoda na osobie) – wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez 
poszkodowanego wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści 
poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 

2. Szkoda rzeczowa (szkoda w mieniu) – wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez 
poszkodowanego wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści 
poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. 

3. Wypadek (ubezpieczeniowy) – śmierć, uszkodzenia ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, uszkodzenie, 
zniszczenie rzeczy lub powstanie czystej straty finansowej. 

4. Szkoda seryjna – wszystkie szkody spowodowane przez wypadki (ubezpieczeniowe) wynikłe z tej samej 
przyczyny będą traktowane jako jedna szkoda. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę seryjną, jeżeli 
pierwszy z wypadków (ubezpieczeniowych) powodujących szkodę jako szkoda seryjna miał miejsce w okresie 
ubezpieczenia.                

5. Franszyza redukcyjna – ustalona w umowie ubezpieczenia procentowo, lub kwotowo lub kwotowo-
procentowo, wartość pomniejszająca odszkodowanie z tytułu zajścia każdego wypadku ubezpieczeniowego. 
W przypadku wystąpienia zdarzenia, które implikuje odpowiedzialność Wykonawcy z odszkodowania 
potrącana jest jedna franszyza niezalenie od liczby poszkodowanych. Franszyza nie jest stosowana w 
odniesieniu do pokrycia/zwrotu kosztów, o których mowa w § 10 pkt. 6. 
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6. Podwykonawca – osoba fizyczna nie będąca pracownikiem, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna 
nie posiadająca osobowości prawnej, której Zamawiający powierzył wykonanie określonych czynności, prac 
lub usług. 

 

§12.  
Odpowiedzialność 

Odpowiedzialność Wykonawcy powstaje w razie zajścia wypadku (ubezpieczeniowego) w okresie ubezpieczenia, 
niezależnie od daty zgłoszenia roszczenia, z zastrzeżeniem ustawowych terminów przedawnienia. 
 

§13.  
Zakres terytorialny 

Zakres ochrony obejmuje wypadki (ubezpieczeniowe), powstałe z działania bądź zaniechania Zamawiającego, 
które miało miejsce na terytorium Europy. W odniesieniu do szkód w wyniku wypadków (ubezpieczeniowych) 
powstałych w związku ze służbowymi podróżami pracowników Zamawiającego zakres terytorialny obejmuje cały 
świat. 

§14.  

Suma gwarancyjna  

Suma gwarancyjna wynosi 3.000.000,00 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym i stanowi 
nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną z umowy podstawowej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Załącznika 
nr 1 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy generalnej ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZWIK 
sp. z o.o.) z sumą gwarancyjną w wysokości 1.00.000,00 zł. 

 

§15.  
Zakres ubezpieczenia 

Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: 

1. szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym za szkody wynikłe z 
nieterminowego wykonania zobowiązania; 

2. szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania pracy lub usługi, bez względu na jej przekazanie;  

3. szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych i/lub zaraźliwych  

4. szkody powstałe w związku z posiadaniem, zarządzaniem, administrowaniem i obowiązkiem utrzymywania w 
należytym stanie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przyłączami;  

5. szkody powstałe w związku z prowadzeniem badań lub usług laboratoryjnych (poza badaniami objętymi 
obowiązkiem ubezpieczenia); 

6. szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości;  

7. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inwestora w procesach inwestycyjnych, z wyłączeniem 
odpowiedzialności cywilnej zawodowej, z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody wynikające z niedotrzymania terminów lub powstałe w wyniku niewypłacalności; 

8. szkody wyrządzone przez pracowników Zamawiającego, w tym podczas podróży służbowych; 

9. szkody powstałe w następstwie działania, awarii lub nieszczelności urządzeń lub sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych, cieplnych, grzewczych, klimatyzacyjnych lub 
instalacji przeciwpożarowych, w tym wskutek cofnięcia się cieczy z systemów kanalizacyjnych, a także szkody 
wyrządzone w związku z czynnościami podjętymi w celu ich naprawy; 

10. szkody wyrządzone przez podwykonawców w zakresie w jakim działają w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
z prawem regresu do podwykonawcy. Wyłączona jest z ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność 
podwykonawcy względem innego podwykonawcy; 

11. szkody powstałe wskutek wypadków przy pracy, przy czym w odniesieniu do szkód osobowych 
odszkodowanie nie obejmuje świadczeń wypłaconych na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1205 
z późn. zm.), szkód powstałych w wyniku stanów chorobowych w rozumieniu ww. ustawy, a nie wynikających 
z wypadku przy pracy, w tym także powstałych w wyniku chorób zawodowych. Jeżeli szkoda rzeczowa, bądź 
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osobowa została wyrządzona pracownikowi bez związku ze stosunkiem pracy (np. jako użytkownikowi 
infrastruktury Zamawiającego, korzystającemu z usług Zamawiającego), pracownik ten traktowany jest na 
zasadach ogólnych – jako osoba trzecia, a przedmiotowy wypadek podlega likwidacji z podstawowego 
zakresu polisy.  

12. szkody spowodowane w podziemnych instalacjach lub urządzeniach; 

13. szkody powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, uszkodzenia nawierzchni lub infrastruktury 
drogowej, jeżeli jest to wynikiem działania, awarii lub niewłaściwego działania sieci oraz urządzeń 
wodnokanalizacyjnych; 

14. szkody powstałe w związku z emisją, wyciekiem, przedostaniem się jakiejkolwiek substancji do powietrza, 
wody, gruntu, jeżeli spowodowały szkodę inną niż szkoda w środowisku; 

15. szkody powstałe w środowisku naturalnym, w tym także powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów 
będących własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem obowiązywania poniższych 
postanowień:  

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody wynikające z 
zanieczyszczenia środowiska, tj. za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek emisji, wycieku 
lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu, upraw, drzewostanu jakichkolwiek substancji 
niebezpiecznych, 

2) ochrona ubezpieczeniowa w niniejszym zakresie istnieje, o ile szkody są spowodowane przez nagły i 
niespodziewany wypadek ubezpieczeniowy, który w całości zaistnieje w określonym czasie i miejscu, z 
uwzględnieniem pkt 3) poniżej, 

3) ochrona ubezpieczeniowa w niniejszym zakresie udzielana jest także w przypadku gdy szkody są 
spowodowane przez długotrwałe i stopniowe emisje, powodujące wypadek ubezpieczeniowy, 

4) ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie 
przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – w zakresie w jakim taka odpowiedzialność wykracza 
poza zakres określony w pkt. 1) powyżej, 

5) Zamawiający powinien powiadomić o wypadku powodującym odpowiedzialność Wykonawcę z tytułu 
niniejszego zakresu nie później niż 40 dni powzięcia wiadomości o emisji, wycieku lub innej formie 
przedostania się substancji niebezpiecznych do powietrza, wody, gruntu, drzewostanu. 

16. szkody powstałe w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, zbiorach archiwalnych, 
numizmatycznych, kolekcjach dzieł sztuki, antykach.  

17. szkody powstałe w mieniu, którym Zamawiający włada na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub 
innej podobnej umowy nienazwanej; 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

1) w gruntach, z zastrzeżeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku; 

2) wynikłych z normalnego zużycia mienia; 

3) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej 
nieruchomości, z których Zamawiający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; 

18. szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej oraz przez pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu w zakresie w jakim ubezpieczenie 
nie pokrywa powstałych szkód; 

19. szkody wyrządzone w związku z odpowiedzialnością cywilną organizatora imprez, innych niż imprezy masowe 
określone w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ((t.j. Dz. U 2019 poz. 2171 
z późn. zm.), w tym także za szkody: 

1) poniesione przez pracowników Zamawiającego i ich osoby bliskie uczestniczące w imprezie, 

2) wyrządzone wykonawcom, zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie oraz innym osobom 
zaangażowanym w prace związane z organizacją imprezy, 

3) spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub kontroli, za które odpowiedzialność będzie 
ponosił Zamawiający, 

4) spowodowane przez wykonawców, zawodników i sędziów biorących udział w imprezie, 
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5) spowodowane przez inne osoby zaangażowane w prace związane z organizacją imprezy, z 
zachowaniem prawa regresu, 

20. szkody powstałe w związku z używaniem urządzeń dźwigowych, ładunkowych, suwnic, młotów 
pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów itp.; 

21. szkody wyrządzone w środkach transportu oraz przedmiocie ładunku, jeśli jest własnością osób trzecich, 
podczas prac ładunkowych; 

22. szkody powstałe w związku z budową, rozbudową, remontem lub modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej, 
budynków, budowli itp.; 

23. szkody wynikłe podczas i w związku z wykonywaniem wykopów, przekopów; 

24. szkody w rzeczach ruchomych, w tym pojazdach i innych urządzeniach technicznych (własnych 
i zewnętrznych), stanowiących przedmiot konserwacji, obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług 
wykonywanych przez Zamawiającego; 

25. szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez 
Ubezpieczającego komponentów, części składowych wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami 
pochodzącymi od poszkodowanego oraz szkody poniesione przez poddanie dostarczonego przez 
Ubezpieczającego wyrobu dalszej obróbce przez poszkodowanego bez jego łączenia lub zmieszania z 
rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego; 

26. szkody powstałe wskutek niedostarczenia wody, przerwy w dostarczaniu wody lub dostarczenia wody o 
niewłaściwych parametrach, 

27. szkody mogące powstać podczas wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym 
określonych w Art. 6.ust.1 pkt. 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym wyrządzone, w związku z realizacją robót 
wodociągowo - kanalizacyjnych w pasie drogowym, przez osoby - brygadzistów oraz monterów sieci wodno- 
kanalizacyjnych ZWiK - uprawnionych do kierowania ruchem pojazdów w trakcie wykonywania robót, przy 
zmianie częściowej organizacji ruchu, które ukończyły kurs w zakresie wykonywania niektórych czynności 
związanych z kierowaniem ruchem drogowym i posiadają stosowe zaświadczenia ( na podst. §.10 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.  6 lipca 2010 w sprawie kierowania ruchem 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 143 z późn. zm.). 

 

§16.  

Minimalny punkt zaczepienia (attachment point) 

Minimalny punkt zaczepienia równy jest wysokości franszyz redukcyjnych określonych w umowie podstawowej OC. 

 

§17.   

Postanowienia dodatkowe 

Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia: 

1) przewidują wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe z kontraktów (umów) zawartych przed 
zawarciem wnioskowanej umowy ubezpieczenia, to nie będą miały one zastosowania na potrzeby 
przedmiotowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; nie będą miały również zastosowania 
postanowienia dotyczące daty początkowej umowy ubezpieczenia; 

2) przewidują wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie złego stanu technicznego 
urządzeń, za których konserwację odpowiada Zamawiający, ulegną doprecyzowaniu, w ten sposób, iż 
wyłączenie znajdzie zastosowanie, o ile Zamawiający wiedział lub, przy zachowaniu należytej staranności, 
mógł się dowiedzieć o złym stanie technicznym urządzeń; 

3) przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia 
pojazdów, na powierzchni lakierowanej lub w innych częściach na skutek uderzenia kamieni lub 
przedmiotów znajdujących się na pasie drogi, to nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszego 
postępowania. 

 

DZIAŁ III 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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§18.  

Zmiana umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w 
szczególności: 

1) sytuacja, w której Wykonawca wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmiany do 
stosowanych przez niego wzorców umownych,  

2) zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na świadczenie usługi będącej przedmiotem 
niniejszego postępowania, 

3) zmiana na rynku ubezpieczeniowym,  

4) doubezpieczenia, podwyższenia lub obniżenia pod/limitów w okresie ubezpieczenia, rozszerzenia lub 
zawężenia zakresu ubezpieczenia lub zmianę innych elementów umowy oraz rozliczenia i aktualizacji 
składek ubezpieczeniowych (w tym rat składek) z nią związanych, które to sytuacje nie stanowią 
realizacji postanowień umowy – w przypadku zidentyfikowania i uzasadnienia przez Zamawiającego 
potrzeby dokonania takiej zmiany. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną  
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Wszystkie przypadki, określone w ust. 1, stanowią katalog istotnych zmian, na których dokonanie w umowie 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez 
Zamawiającego. 

§19.  

Oświadczenia 

Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, 
jeżeli zostały dokonane drogą elektroniczną. Na żądanie druga strona potwierdzi fakt otrzymania 
zawiadomienia/oświadczenia.  

 

§20.  
Pozostałe postanowienia 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 do umowy oraz Załącznik nr 6 do SIWZ.  

3. Wszelkie spory będą podlegały rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają odpowiednie zastosowanie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

Zielona Góra, dnia ……………………………………… 

 

Wykonawca  Zamawiający 
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Załączniki: 

- Załącznik nr 1-  WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH 

- Załącznik nr 6 do SIWZ-Procedura likwidacji szkód 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO UMOWY GENERALNEJ NADWYŻKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

NR […] 
 

WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH 

 
KLAUZULA EIB 01 A  

/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jednocześnie 
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Za Ubezpieczającego rozumie 
się wyłącznie Zarząd.  
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do 
Ubezpieczonego. 
 

KLAUZULA EIB 33 
/KLAUZULA DEFINICJI PRACOWNIKA/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Za pracownika uznaje się osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania. Za pracownika uznaje się również osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie innej umowy lub na innej 
podstawie, tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło, na podstawie kontraktu menedżerskiego, praktykanta, stażystę, 
wolontariusza, osobę wykonującą prace interwencyjne i prace na cele społeczne lub społecznie użyteczne, osobę 
skazaną i odbywającą karę pozbawienia wolności na podstawie odpowiednich przepisów lub inną osobę 
wykonującą prace zlecone w ramach działalności gospodarczej (samozatrudnieni) – w takim zakresie w jakim 
czynności wykonywane przez tą osobę pozostają w związku z ubezpieczoną działalnością. 
 
 

 
KLAUZULA EIB 44  

/KLAUZULA PROLONGATY/ 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
1. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej płatności nie 
może być podstawą do wypowiedzenia/odstąpienia ubezpieczyciela od umowy ani skutkować 
brakiem/wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej lub ustaniem odpowiedzialności. 
2. W takim wypadku ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy, termin do 
uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym ubezpieczającego na piśmie, z podaniem sankcji w przypadku 
braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie przewidzianej w przepisach prawa. 
3. Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony/ustanie odpowiedzialności jest możliwe 
dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do 
dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego, z zastrzeżeniem, że 
brak opłacenia kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2 może skutkować wyłącznie 
ustaniem odpowiedzialności ubezpieczyciela.  
4. W przypadku większej liczby podmiotów ubezpieczonych na podstawie jednej umowy ubezpieczenia, brak 
opłaty składki przez jeden z podmiotów nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności w stosunku do pozostałych. 
 
 
 

KLAUZULA EIB 45 
/KLAUZULA RATALNA/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody 
objętej ubezpieczeniem, ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania 
pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona 
kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych jeszcze rat składki (raty niewymagalne), które płatne będą zgodnie 
z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia. 
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KLAUZULA EIB 48 
/KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/ 

 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli 
obciążenie rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod 
warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków 
pieniężnych. 
 
 

 
KLAUZULA EIB 49  

/KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/ 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności 
dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień 
ochrony ubezpieczeniowej. 
  

 
KLAUZULA EIB 53 A 

/KLAUZULA PRZEKSZTAŁCEŃ/ 
 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
W przypadku: 
- przejęcia ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem; 
- wydzielenia ze struktur ubezpieczonego podmiotów zależnych; 
- zbycia przez ubezpieczonego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 
nowy właściciel, podmiot przejmujący lub podmiot nowopowstały automatycznie wstępuje we wszystkie prawa i 
obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia, co nie wymaga odrębnej zgody ubezpieczyciela. 
Jednakże ubezpieczającemu i ubezpieczycielowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ubezpieczenia z 90 
dniowym okresem wypowiedzenia w terminie 14 dni od zmiany stosunków własności bądź dokonanego zbycia.  
Ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić ubezpieczyciela na piśmie w terminie 14 dni od daty zmiany 
stosunków własności. 
W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany 
okres ochrony ubezpieczeniowej w systemie pro rata za dzień, bez potrąceń kosztów manipulacyjnych. 
Jeżeli składka jest rozłożona na raty, niezapłacone raty nie stają się wymagalne w całości lub części odpowiadającej 
wysokości należnego zwrotu składki z umowy ubezpieczenia. 
 
 

 
KLAUZULA EIB 54  

/KLAUZULA REZYGNACJI ZE SKŁADEK MINIMALNYCH/ 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania jakiekolwiek postanowienia dotyczące stosowania składek 
minimalnych lub zaliczkowych, przewidziane w warunkach ubezpieczenia (wzorcach umownych) lub taryfikatorach 
stosowanych przez ubezpieczyciela. 
 
 

KLAUZULA EIB 94 
/KLAUZULA PRZEOCZENIA/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
1. Przeoczenie istotnych informacji i nie dostarczenie ich w wymaganym terminie ubezpieczycielowi nie 
będzie miało wpływu na trwałość ochrony ubezpieczeniowej, wypłatę odszkodowania, ograniczenie wypłaty 
odszkodowania, itp. chyba, że nie przekazanie tych informacji jest skutkiem winy umyślnej reprezentantów 
ubezpieczonego. 
2. Jeżeli mające zastosowanie warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) przewidują obowiązek 
ubezpieczającego zgłoszenia okoliczności pociągających za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku 
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(wzrost ryzyka ubezpieczeniowego), to ubezpieczyciel ponosi także odpowiedzialność za szkody na skutek 
zrealizowania się wypadku ubezpieczeniowego, chyba że nieprzekazanie informacji wynikało z winy umyślnej 
reprezentantów ubezpieczającego. 
3. Ubezpieczający w czasie trwania umowy ubezpieczenia nie ma obowiązku zgłaszania zmian okoliczności, 
o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 
 
 
 

 

Zielona Góra, dnia ……………………………………… 

Wykonawca  Zamawiający 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 


