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Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego

..................., dnia ................................... 

.......................................................................
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczam, że jako podmiot świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia jestem ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przy wykonywaniu czynności związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia na okres od ............................. do
................................. o wysokości sumy ubezpieczenia ...................................... zł
i zobowiązuję się zawrzeć z wybranym zakładem ubezpieczeń prowadzącym działalność ubezpieczeniową w
zakresie ubezpieczenia OC, posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z  sumą gwarancyjną
nie niższą niż 4 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz w zakresie obejmującym co najmniej:
a)  odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz pozostającą w zbiegu do limitu w wysokości 4
000 000,00 PLN
b)  szkody wyrządzone przez Podwykonawców –  co najmniej do limitu w wysokości 2 000 000,00 PLN –
jeżeli Wykonawca planuje wykonanie robót przy udziale Podwykonawców
c)  szkody spowodowane w rzeczach ruchomych poddanych czynnościom Wykonawcy w związku z
realizacją przedmiotu umowy – co najmniej do limitu 2 000 000,00 PLN 
d)  szkody powstałe w mieniu znajdującym się w pieczy, tzn: przechowywanym, kontrolowanym,
chronionym przez Wykonawcę, w tym dziełach sztuki – co najmniej do limitu 2 000 000 PLN
e) szkody spowodowane utratą lub uszkodzeniem pojazdów mechanicznych w limicie co najmniej 300 000
zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
f) szkody spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa – w ramach podstawowej sumy gwarancyjnej,
gdzie wysokość franszyzy (udziału własnego pozostającego na udziale wykonawcy ) nie jest większa niż 10
% nie mniej niż 2 000 zł.
oraz odnawiania tej umowy tak, aby być objętym ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z
powyższego tytułu przez cały czas obowiązywania umowy, jaką zawrę w przypadku wyboru złożonej
przeze mnie oferty z Zamawiającym. Umowa ubezpieczenia OC, o której mowa powyżej zostanie zawarta w
okresie poprzedzającym zawarcie umowy z Zamawiającym.*

* Oświadczenie należy przedłożyć w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada polisy OC z zakresem wymaganym przez
Zamawiającego i na sumę ubezpieczenia co najmniej w wysokości 4.000.000,00 zł zawartej na cały okres obowiązywania
umowy, jaką Wykonawca zawrze z Zamawiającym w przypadku wyboru jego oferty.
 

........................................................
     (Wykonawca)


