
WZP.271.47.2018      Kobyłka,  dnia 09 listopada 2018 r. 
 
 

Standard ubezpieczenia polisy OC przedsiębiorstwa - część I 
 

Zakres umowy ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną  Wykonawcy 
wobec Zamawiającego oraz osób trzecich z rozszerzeniem o: 
 

- odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg 
publicznych i wewnętrznych oraz parkingi (utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych 
obiektów inżynierskich), zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. 2017, poz. 2222 z późn. zm), głównie w art. 20, 21 i 40, a także w innych 
przepisach prawnych, a w szczególności: 

 wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni),  
 uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności 

dróg, a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg, 
 uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa 

drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych, 
 uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa 

drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem 
i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na 
drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych 

z podlimitem 300 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 
 
ponadto:  
 

- odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego 
(jeżeli będzie z nich korzystał przy realizacji kontraktu), bez podlimitu, do wysokości sumy 
gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

- odpowiedzialność cywilną o szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone pracownikom 
Ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy, bez podlimitu, do wysokości sumy 
gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

- odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot 
obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach wykonywanych usług, bez podlimitu, do 
wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

- odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub 
usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy 
przedmiotu tych czynności, prac lub usług, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Standard ubezpieczenia polisy OC przedsiębiorstwa - część II 
 

Zakres umowy ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną  Wykonawcy 
wobec Zamawiającego oraz osób trzecich z rozszerzeniem o: 
 

- odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z utrzymaniem ciągów pieszo 
– rowerowych i chodników ), zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm), głównie w art. 20, 21 i 40, a także 
w innych przepisach prawnych, a w szczególności: 

 wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniemciągów pieszo – rowerowych , chodników 
(śliskość nawierzchni),  

 uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności 
dróg, a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg, 

 uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa 
drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych, 

z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 
 
ponadto:  
 

- odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego 
(jeżeli będzie z nich korzystał przy realizacji kontraktu), bez podlimitu, do wysokości sumy 
gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

- odpowiedzialność cywilną o szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone pracownikom 
Ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy, bez podlimitu, do wysokości sumy 
gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

- odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot 
obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach wykonywanych usług, bez podlimitu, do 
wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

- odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub 
usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy 
przedmiotu tych czynności, prac lub usług, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
 


