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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

I. Przedmiot zamówienia   

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej                
i posiadania (użytkowania) mienia w okresie od 01.03.2023r. do 29.02.2024r.   

 
II. Jeżeli w zakresie wymaganych przez Zamawiającego ubezpieczeń, ogólne warunki 

ubezpieczenia Wykonawcy przewidują warunki lub limity odpowiedzialności   
korzystniejsze niż określone w niniejszym opisie, przyjmuje się, że w tym zakresie 
zastępują one te warunki lub limity odpowiedzialności. 

   
III. Miejsce ubezpieczenia 
 
1.1. Za miejsce ubezpieczenia uważa się wszystkie lokalizacje Zamawiającego 

uruchomione przed zawarciem Ubezpieczenia, jak też uruchomione w trakcie jej 
obowiązywania oraz wszystkie miejsca, w których znajduje się infrastruktura, za którą 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność.   

1.2. Za miejsce ubezpieczenia uważa się również lokalizacje, w których z uwagi na 
konieczność wypełniania obowiązków służbowych, dokonywania napraw, przeglądów 
lub serwisu znajduje się mienie własne Zamawiającego. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia: 
1. Ubezpieczenie będzie obejmować okres ubezpieczenia 12 miesięcy licząc od dnia 

01.03.2023r. do 29.02.2024r.   
  
V. Płatność składki - w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy,  jednak nie wcześniej niż  

pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wynikającego z polisy ubezpieczenia.    
 

VI. Kryteria oceny ofert: 

      70% - cena 

           30% - klauzule dodatkowe. 

 
 
RYZYKA UBEZPIECZENIOWE 
 
  
ZADANIE - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz posiadania (użytkowania) mienia 
 
Zakres ochrony zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Umową Ubezpieczenia oraz Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczenia stosowanymi przez Wykonawcę w zakresie nieuregulowanym 
odmiennie przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Umowie 
Ubezpieczenia.    
 
I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością                           
i posiadanym mieniem 
1.1. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny):  

a)   OC ogólna (deliktowa) w związku z prowadzoną działalnością (zgodnie z rejestrem 
prowadzonej działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności w związku z 
eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej) i posiadanym mieniem, z rozszerzeniem o: 
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b) OC wynajmującego pomieszczenia i obiekty własne dla innych podmiotów, 
c) OC szkody w środkach transportu powstałe w czasie załadunku lub wyładunku, 
d) OC za szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi rejestracji, 
e) OC za szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych i CO, 
f) OC za szkody środowiskowe, 
g) OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego,   
h) OC najemcy (dotyczy ruchomości i nieruchomości) - odpowiedzialność cywilna za szkody 

w mieniu, z którego ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku, 

i) OC pracodawcy - odpowiedzialność cywilna za następstwa wypadków przy pracy, 
odszkodowanie stanowi nadwyżkę ponad świadczenie ustawowe, 

j) OC kontraktowa - odpowiedzialność cywilna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania, w związku z prowadzoną działalnością (zgodną z rejestrem prowadzonej 
działalności gospodarczej), 

k) OC za produkt - odpowiedzialność za szkody wyrządzone na osobie lub w mieniu przez 
produkt (woda) o niewłaściwych parametrach. 

l) Klauzula reprezentantów  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone na skutek winy umyślnej osób 
innych, niż osoby sprawujące funkcję w organach spółki kapitałowej oraz prokurenci. 
Ustala się, iż szkody wyrządzone przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu bądź 
innego rodzaju środków odurzających, w tym narkotyków i innych substancji 
psychoaktywnych objęte są ochroną ubezpieczeniową.  
Ustala się, iż wszelkie odmienne postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
stosowanych przez Wykonawcę nie będą miały zastosowania.   

m) Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z infrastrukturą 
wodociągową i kanalizacyjną   

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w związku z eksploatacją, 
awarią, uszkodzeniem, niewłaściwym funkcjonowaniem sieci i urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych rozszerzone powolnym oddziaływaniem temperatury, 
gazów, oparów, wilgoci, wody , dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia lub działania 
hałasu, jeżeli poszkodowany wykaże związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy 
powstaniem szkody, a powolnym oddziaływaniem temperatury, gazów, oparów, wilgoci, 
wody, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia lub działania hałasu związanym z 
niewłaściwym funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej, a takie 
niewłaściwe funkcjonowanie zostanie potwierdzone przez ekspertyzę rzeczoznawcy.   

n) Klauzula szkód wyrządzonych osobom trzecim przez podwykonawców 
Ubezpieczającego 

      Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie, 
wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców lub inne osoby, którym osoby objęte 
ubezpieczeniem powierzyły wykonanie pracy, usługi lub innej czynności. 

o) Klauzula wypowiedzenia 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę wyłącznie 
z zachowaniem 90 dniowego okresu wypowiedzenia  z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel 
może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje 
się wyłącznie poniżej określone sytuacje: 
1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z 
umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania 
musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 
2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie 
popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym. 
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1.2. Suma gwarancyjna:  

a) OC delikt + kontrakt 
2.000.000 PLN na jedno i 4.000.000 PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
Minimalne dopuszczalne podlimity odpowiedzialności (na jedno / wszystkie wypadki): 

- OC najemcy:         400.000 PLN / 400.000 PLN 
- OC szkody w środkach transportu powstałe  
   w czasie załadunku lub wyładunku:      200.000 PLN / 200.000 PLN 
- OC za szkody spowodowane przez pojazdy nie  
   podlegające obowiązkowi rejestracji:      200.000 PLN / 200.000 PLN 
- OC za szkody środowiskowe    500.000 PLN / 1.000.000 PLN 

b) OC za produkt 2.000.000 PLN na jedno i 4.000.000 PLN na wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia 
c) OC pracodawcy 400.000 PLN na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 
 

1.3. Zakres terytorialny: 

a) Terytorium RP. Dla szkód powstałych w związku z podróżami służbowymi wszystkie kraje 
świata. 
 

1.4. Franszyza integralna / udział własny (warunek obligatoryjny):    

a) dla szkód rzeczowych OC deliktowe brak udziału własnego – maksymalna franszyza integralna 
300 PLN 
b) dla szkód rzeczowych OC kontraktowa maksymalny udział własny 5% , maksymalna franszyza 
integralna – 300 PLN 
c) dla OC za produkt maksymalny udział własny 5%, maksymalna franszyza integralna – 500 PLN 
d/ dla OC za szkody środowiskowe maksymalny udział własny 5%, maksymalna franszyza  
integralna – 3.000 PLN 
 

1.5. Klauzule dodatkowe: 

1) Klauzula OC za czyste szkody/ straty finansowe  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające 
postać czystej straty finansowej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wynikające z 
prowadzenia przez Zamawiającego działalności gospodarczej oraz posiadania (użytkowania) 
mienia, w tym również pozostające w związku z robotami, pracami lub usługami wykonywanymi 
przez Zamawiającego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe na skutek 
braku dostępu do lokalizacji, w której prowadzona jest działalność gospodarcza poszkodowanego 
lub braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej bądź ograniczenia zakresu takiej 
działalności przez poszkodowanego, będących następstwem zdarzeń, za które Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność cywilną, w tym braku dostawy wody lub braku funkcjonowania bądź 
nienależytego funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej. Ochrona ubezpieczeniowa nie 
obejmuje szkód powstałych lub związanych z:  

a) podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku 
udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji; 

b) wyrządzonych przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową 
ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu; 

c) związane ze stosunkiem pracy; 
d) wynikające z niedotrzymania terminów; 
e) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów; 
f) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych; 
g) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu 

komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się; 
h) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo 

lub gospodarczo podmiotom; 
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i) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub 
wycenie. 

Franszyza redukcyjna wynosi 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł. Limit odpowiedzialności 
500.000 PLN na jedno i wszystkie wypadki. 
  

2) Klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia 

Suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia ulega automatycznemu odnowieniu po wyczerpaniu 
pierwotnego limitu. Limit ten jest automatycznie przywrócony pod warunkiem opłacenia składki 
proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na pisemne wezwanie zakładu 
ubezpieczeń. 

3) Klauzula automatycznego pokrycia dla każdej nowej lokalizacji i prowadzonych prac 

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia 
uzgodniono, że każda nowa lokalizacja firmy oraz miejsca prowadzenia prac kontraktowych i 
inwestycji, są automatycznie objęta ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności zgłaszania tego 
faktu Ubezpieczycielowi.  

4) Klauzula kwotacji na bazie sumy gwarancyjnej  

Odstąpienie od rozliczania składki na bazie obrotu. Kwotacja składki odbywa się na bazie sumy 
gwarancyjnej. 

5) Koszty obrony sądowej, wynagrodzenia rzeczoznawców, działań podjętych w celu  
 zapobieżenia szkodzie  

Płatne ponad sumę gwarancyjną bez górnego limitu odpowiedzialności. W przypadku gdy 
wysokość roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej objętej umową ubezpieczenia jest wyższa 
niż suma ubezpieczenia określona w umowie, zakład ubezpieczeń pokrywa koszty obrony sądowej 
w takiej samej proporcji, która odpowiada proporcji sumy ubezpieczenia do wysokości roszczeń, 
również wtedy, kiedy jeden wypadek prowadzi do kilku procesów sądowych.  

6) Klauzula odpowiedzialność za szkody związane z zablokowaniem pasa ruchu 

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje na mocy niniejszej klauzuli rozszerzona o odpowiedzialność za 
szkody powstałe wskutek awarii sieci wodociągowych, a polegające na pokryciu strat związanych z 
kosztami poniesionymi na organizację koniecznych objazdów środkami komunikacji miejskiej przez 
ZDiUM i zwiększonych kosztów użytkowania środków komunikacji miejskiej na skutek objazdów. 

7) Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej  

W przypadku nieopłacenia w terminie składki lub raty składki ubezpieczeniowej i związanego z tym 
wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, ochrona zostaję automatycznie wznowiona od dnia 
następnego po zapłaceniu zaległej składki, pod warunkiem, że w okresie który był wyłączony z 
ochrony nie wystąpiła żadna szkoda mogąca mieć wpływ na dalszy przebieg ubezpieczenia. 

8) Klauzula odpowiedzialność za akty terroryzmu w ubezpieczeniu OC 

W przypadku gdy za szkody spowodowane przez produkt powstałe w wyniku aktów terroryzmu 
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
ubezpieczenie niniejsze zapewnia odpowiednią ochronę ubezpieczeniową dla tego typu 
przypadków. Jednakowoż w sytuacji, gdy akt terroryzmu stanowi jedną z przesłanek 
wyłączających odpowiedzialności cywilną Ubezpieczającego z mocy prawa (jako siła wyższa), z 
uwagi na brak jego odpowiedzialności nie zostaje zaangażowana odpowiedzialność zakładu 
ubezpieczeń. Franszyza redukcyjna wynosi 10% odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł. Limit 
odpowiedzialności 500.000 PLN na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

9) Klauzula franszyzy redukcyjnej (definicja franszyzy) 

Franszyza redukcyjna liczona od kwoty odszkodowania obejmującego cały wypadek i wszystkie 
pojedyncze szkody rzeczowe i osobowe wynikające z jednej przyczyny, także w przypadkach gdy 
poszkodowanymi są różne podmioty. Oznacza to zastosowanie jednej franszyzy na cały wypadek, 
bez względu na liczbę poszkodowanych. 
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10) Klauzula włączenia ryzyka wadliwego wykonania robót lub usług 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie, powstałe po 
przekazaniu przedmiotu wykonywanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, wynikłe z jego 
wadliwego wykonania przez osoby objęte ubezpieczeniem, niezależnie od źródła obowiązku 
odszkodowawczego. 
 

1.6. Informacje dodatkowe: 

a) planowany obrót (z wyłączeniem deszczówki): 
-  w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.:   505.854 tys. PLN; 
-  w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.:   564.168 tys. PLN; 
 b) aktualne zatrudnienie –  797 osób; 
c) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez Zamawiającego w zakresie: 
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; 
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; 
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; 
- wytwarzanie energii elektrycznej; 
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; 
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;   
- pozostałe badania i analizy techniczne; 
- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; 
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i  
technicznych; 
-  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
 d. pojazdy nie podlegające OC, a poruszające się poza terenem firmy – nie występują. 
 
1.7. Szkodowość: 
 Szkodowość za okres od 01.03.2018 do 30.11.2022 wynosi odpowiednio: 
  

L.p. Okres ubezpieczenia Wypłacone świadczenia 
w zł. 

Rezerwy na szkody 
niewypłacone w zł. 

1 01.03.2018 - 28.02.2019   52 110,92         0,00  
2 01.03.2019 - 29.02.2020 181 314,97          0,00 
3 01.03.2020 - 28.02.2021 213 119,19           0,00 
4 01.03.2021 - 28.02.2022 219 286,41 15 003,00 
5 01.03.2022 - 28.02.2023 272 557,32 31 345,04  

 

II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 
eksploatacji systemu odprowadzania wód opadowych 

1.1. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny):  

a) OC ogólna (deliktowa) w związku z eksploatacją (administrowaniem) siecią kanalizacji 
deszczowej (około 420 km), siecią rowów (około 350 km) oraz systemem drenażowym 
(około 35 km), przepompownie wód opadowych i drenażowych (16 szt.) nie będących 
własnością MPWiK S.A.” 

b) Klauzula reprezentantów  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone na skutek winy umyślnej osób 
innych, niż osoby sprawujące funkcję w organach spółki kapitałowej oraz prokurenci. 
Ustala się, iż szkody wyrządzone przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu bądź 
innego rodzaju środków odurzających, w tym narkotyków i innych substancji 
psychoaktywnych objęte są ochroną ubezpieczeniową.  
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Ustala się, iż wszelkie odmienne postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
stosowanych przez Wykonawcę nie będą miały zastosowania.   

c) Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z infrastrukturą  
kanalizacji deszczowej   

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w związku z eksploatacją, 
awarią, uszkodzeniem, niewłaściwym funkcjonowaniem sieci i urządzeń 
kanalizacyjnych (deszczówka) rozszerzone powolnym oddziaływaniem temperatury, 
gazów, oparów, wilgoci, wody , dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia lub działania 
hałasu, jeżeli poszkodowany wykaże związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy 
powstaniem szkody, a powolnym oddziaływaniem temperatury, gazów, oparów, wilgoci, 
wody, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia lub działania hałasu związanym z 
niewłaściwym funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej, a takie 
niewłaściwe funkcjonowanie zostanie potwierdzone przez ekspertyzę rzeczoznawcy. 

d) Klauzula szkód wyrządzonych osobom trzecim przez podwykonawców 
Ubezpieczającego 

      Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie, 
wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców lub inne osoby, którym osoby objęte 
ubezpieczeniem powierzyły wykonanie pracy, usługi lub innej czynności. 

e) Klauzula wypowiedzenia 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę wyłącznie 
z zachowaniem 90 dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel 
może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje 
się wyłącznie poniżej określone sytuacje: 
1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z 
umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania 
musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 
2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie 
popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym. 
  

1.2. Suma gwarancyjna:  

a) OC delikt  
1.000.000 PLN na jedno i 2.000.000 PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
 

1.3. Zakres terytorialny:    

a) Terytorium RP.  
  

1.4. Franszyza integralna   

a) dla szkód rzeczowych OC deliktowe brak udziału własnego – maksymalna franszyza integralna 
300 PLN 
 

1.5. Klauzule dodatkowe: 

1) Klauzula OC za czyste szkody/ straty finansowe  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające 
postać czystej straty finansowej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wynikające z 
prowadzenia przez Zamawiającego działalności gospodarczej oraz posiadania (użytkowania) 
mienia, w tym również pozostające w związku z robotami, pracami lub usługami wykonywanymi 
przez Zamawiającego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe na skutek 
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braku dostępu do lokalizacji, w której prowadzona jest działalność gospodarcza poszkodowanego 
lub braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej bądź ograniczenia zakresu takiej 
działalności przez poszkodowanego, będących następstwem zdarzeń, za które Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność cywilną, w tym braku dostawy wody lub braku funkcjonowania bądź 
nienależytego funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej. Ochrona ubezpieczeniowa nie 
obejmuje szkód powstałych lub związanych z:  

a) podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku 
udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji; 

b) wyrządzonych przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową 
ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu; 

c) związane ze stosunkiem pracy; 
d) wynikające z niedotrzymania terminów; 
e) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów; 
f) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych; 
g) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu 

komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się; 
h) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo 

lub gospodarczo podmiotom; 
i) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub 

wycenie. 
Franszyza redukcyjna wynosi 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł. Limit odpowiedzialności 
500.000 PLN na jedno i wszystkie wypadki. 
 
2) Klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia 
Suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia ulega automatycznemu odnowieniu po wyczerpaniu 
pierwotnego limitu. Limit ten jest automatycznie przywrócony pod warunkiem opłacenia składki 
proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na pisemne wezwanie zakładu 
ubezpieczeń. 
 

3) Klauzula automatycznego pokrycia dla każdej nowej lokalizacji i prowadzonych prac 

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia 
uzgodniono, że każda nowa lokalizacja firmy oraz miejsca prowadzenia prac kontraktowych i 
inwestycji, są automatycznie objęta ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności zgłaszania tego 
faktu Ubezpieczycielowi.  
 

4) Klauzula kwotacji na bazie sumy gwarancyjnej  

Odstąpienie od rozliczania składki na bazie obrotu. Kwotacja składki odbywa się na bazie sumy 
gwarancyjnej. 
 

5) Koszty obrony sądowej, wynagrodzenia rzeczoznawców, działań podjętych w celu  
 zapobieżenia szkodzie  

Płatne ponad sumę gwarancyjną bez górnego limitu odpowiedzialności. W przypadku gdy 
wysokość roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej objętej umową ubezpieczenia jest wyższa 
niż suma ubezpieczenia określona w umowie, zakład ubezpieczeń pokrywa koszty obrony sądowej 
w takiej samej proporcji, która odpowiada proporcji sumy ubezpieczenia do wysokości roszczeń, 
również wtedy, kiedy jeden wypadek prowadzi do kilku procesów sądowych.  
 

6) Klauzula odpowiedzialność za szkody związane z zablokowaniem pasa ruchu 

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje na mocy niniejszej klauzuli rozszerzona o odpowiedzialność za 
szkody powstałe wskutek awarii sieci wodociągowych, a polegające na pokryciu strat związanych z 
kosztami poniesionymi na organizację koniecznych objazdów środkami komunikacji miejskiej przez 
ZDiUM i zwiększonych kosztów użytkowania środków komunikacji miejskiej na skutek objazdów. 
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7) Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej  

W przypadku nieopłacenia w terminie składki lub raty składki ubezpieczeniowej i związanego z tym 
wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, ochrona zostaję automatycznie wznowiona od dnia 
następnego po zapłaceniu zaległej składki, pod warunkiem, że w okresie który był wyłączony z 
ochrony nie wystąpiła żadna szkoda mogąca mieć wpływ na dalszy przebieg ubezpieczenia. 
 

8) Klauzula odpowiedzialność za akty terroryzmu w ubezpieczeniu OC 

W przypadku gdy za szkody spowodowane przez produkt powstałe w wyniku aktów terroryzmu 
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
ubezpieczenie niniejsze zapewnia odpowiednią ochronę ubezpieczeniową dla tego typu 
przypadków. Jednakowoż w sytuacji, gdy akt terroryzmu stanowi jedną z przesłanek 
wyłączających odpowiedzialności cywilną Ubezpieczającego z mocy prawa (jako siła wyższa), z 
uwagi na brak jego odpowiedzialności nie zostaje zaangażowana odpowiedzialność zakładu 
ubezpieczeń. Franszyza redukcyjna wynosi 10% odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł. Limit 
odpowiedzialności 500.000 PLN na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 
 

9) Klauzula franszyzy redukcyjnej (definicja franszyzy) 

Franszyza redukcyjna liczona od kwoty odszkodowania obejmującego cały wypadek i wszystkie 
pojedyncze szkody rzeczowe i osobowe wynikające z jednej przyczyny, także w przypadkach gdy 
poszkodowanymi są różne podmioty. Oznacza to zastosowanie jednej franszyzy na cały wypadek, 
bez względu na liczbę poszkodowanych. 
 

10) Klauzula włączenia ryzyka wadliwego wykonania robót lub usług 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie, powstałe po 
przekazaniu przedmiotu wykonywanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, wynikłe z jego 
wadliwego wykonania przez osoby objęte ubezpieczeniem, niezależnie od źródła obowiązku 
odszkodowawczego. 
 

1.6. Informacje dodatkowe: 

a) planowany obrót dotyczący deszczówki: 
-  w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.:   24.924 tys. PLN; 
-  w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.:   28.274 tys. PLN. 
b) aktualne zatrudnienie –  797 osób; 
c) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez Zamawiającego w zakresie: 
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; 
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; 
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; 
- wytwarzanie energii elektrycznej; 
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; 
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;   
- pozostałe badania i analizy techniczne; 
- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; 
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i  
technicznych; 
-  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
 d. pojazdy nie podlegające OC, a poruszające się poza terenem firmy – nie występują. 
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1.7. Szkodowość: 

Szkodowość za okres od 01.03.2018 do 30.11.2022 wynosi odpowiednio: 
 

L.p. Okres ubezpieczenia Wypłacone świadczenia 
w zł. 

Rezerwy na szkody 
niewypłacone w zł. 

1 01.03.2018 - 28.02.2019 0,00  0,00 
2 01.03.2019 - 29.02.2020 0,00  0,00 
3 01.03.2020 - 28.02.2021 0,00  0,00 
4 01.03.2021 - 28.02.2022 0,00  0,00 
5 01.03.2022 - 28.02.2023 0,00  0,00 

 
 
  


