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przedmiot zamówienia:  

usługi w ramach zadania    

pn. „Ubezpieczenie budynków i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, 

wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków trwałych, pojazdów stanowiących 

własność Zamawiającego bądź użytkowanych przez niego na podstawie innych tytułów, 

odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, 

na lata 2018 - 2019”  

 

 

 

CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY 
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U M O W A 

ZADANIE I – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

 

Zawarta dnia .................... roku  w ........................................., zwana dalej „Umową” pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółką z o.o. ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, NIP 

752-13-28-416, REGON 531622986, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………… 

(aktualny odpis KRS przedłożono do Umowy), reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………, 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 

……………………………………………………………………………………………………………, 

z siedzibą ………………………………………………………………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w ………..… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

…………………………………………. (aktualny odpis KRS przedłożono do Umowy)/lub Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej (aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG przedłożono do Umowy), NIP 

……………………, Regon ……………,  

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………….., 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Umowa zawarta za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego – Jurajski Dom Brokerski ( działający jako spółka 

IPOGEO Sp. z o.o. przy ul. Garibaldiego 30, 42-202 Częstochowa). 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejsza umowa jest rezultatem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 

ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  z późn. zm.) 

oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym nr sprawy 

ZZP.II/PZP/PN/U/2017.ELC przeprowadzonym w dniu 14 grudnia 2017 r. pod nazwą: „Ubezpieczenie budynków 

i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego  

i innych środków trwałych, pojazdów stanowiących własność Zamawiającego bądź użytkowanych 

przez niego na podstawie innych tytułów, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 - 2019”. 

 

 

PODWYKONAWSTWO 

§  2 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli  

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części  

do powierzenia podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w złożonej ofercie, 

3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

3. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo 



zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postepowania o udzielenie zamówienia. 

4. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności: 

1) zakres usług do wykonania, 

2) termin realizacji, 

3) wynagrodzenie. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy wymaga uprzedniej akceptacji przez 

Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo.  

7. Po akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu oryginał zawartej umowy o podwykonawstwo, tożsamy z uprzednio zaakceptowanym 

projektem umowy przez Zamawiającego. 

 

§  3 

[Wykonawca usługę objętą zamówieniem wykona bez udziału podwykonawców. 

lub 

1.  Wykonawca usługę objętą zamówieniem powierzy podwykonawcy: …................................................. 

 w następującym zakresie: ………………………….......................................………………………………………………….…           

 za kwotę brutto: ................................. zł (słownie złotych: ….................................................................  

 …................................................................................................................................................ /100). 

2.  W przypadku wykonywania usługi przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec  

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za tę usługę.] * 

* (udział podwykonawców w zakresie odpowiedzialności za usługę zostanie wpisany zgodnie z deklaracją 

przedstawioną w ofercie) 

 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

§ 4 

1. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie Zamawiającego w ramach ZADANIA I – UBEZPIECZENIA 

KOMUNIKACYJNE, obejmujące:  

   1) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC) 

 2) Ubezpieczenie Auto Casco (AC)  

 3) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 

 4) Ubezpieczenie Assistance (ASS) 

2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz  

z integralną częścią do SIWZ i załącznikami. 

 

OKRES UBEZPIECZENIA 

§ 5 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na 2 lata. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

- rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej – 01.01.2018 r. 

-  zakończenie ochrony ubezpieczeniowej – 31.12.2019 r. 

  

 



 

ZASADY UBEZPIECZENIA 

§ 6 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, integralna część do SIWZ (program ubezpieczenia), oferta 

oraz polisy wystawione przez Wykonawcę stanowią części składowe niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca powołuje osobę uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym  

i brokerem prowadzącym obsługę Zamawiającego, którą jest: 

imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………… 

nr tel.: ……………………………………………………………… 

3. Zamawiający powołuje osobę odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcą i brokerem oraz za sprawowanie 

nadzoru nad prawidłowym wykonaniem niniejszej umowy, którą jest: 

imię i nazwisko: ..…………………………………………………………………………………… 

nr tel.: ……………………………………………………………… 

 

NIEZMIENNOŚĆ UMOWY 

§ 7 

1.  W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a treścią umów indywidualnych lub Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia, decyduje treść niniejszej Umowy.  

2. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Ubezpieczyciela. 

 

SKŁADKI 

§ 8 

1. Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie oferty.  

2. Cena za pełny okres ubezpieczenia w ramach ZADANIA I – UBEZPIECZENIA 

KOMUNIKACYJNE,wynosi:…………………(słownie………….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………) 

Składka za ubezpieczenia  płatna w dwóch równych ratach w okresie roku, w następujących terminach: 

- pierwszy rok obowiązywania umowy (2018 r.): 

Nr raty Płatność do: Nr raty Płatność do: 

I .................... II .................... 

 

- drugi rok obowiązywania umowy (2019 r.): 

Nr raty Płatność do: Nr raty Płatność do: 

I .................... II .................... 

 

3. W czasie obowiązywania umowy w ryzyku OC dla poszczególnych rodzajów pojazdu będą obowiązywać roczne 

składki: 

Rodzaj pojazdu Składka 

Pojazdy osobowe  

Pojazdy ciężarowe o dmc do 3,5t  

Pojazdy ciężarowe o dmc powyżej 3,5t  

Przyczepy, naczepy  

Pojazdy wolnobieżne  

 

 



 

4. W czasie obowiązywania ryzyku AC dla poszczególnych rodzajów pojazdów będzie obowiązywać taryfa: 

 

Rodzaj pojazdu Składka 

Pojazdy osobowe  

Pojazdy ciężarowe o dmc do 3,5t  

Pojazdy ciężarowe o dmc powyżej 3,5t  

Przyczepy, naczepy  

Pojazdy wolnobieżne  

 

5. Płatność wynikająca ze zwiększenia wartości przedmiotu ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych płatna 

jednorazowo w okresie 14 dni od daty wystawienia pojedynczej polisy lub aneksu do już obowiązującej polisy. 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić  

od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu niniejszej 

Umowy (ubezpieczenia obowiązkowe – zgodnie z Ustawą). 

3. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on ochrony 

ubezpieczeniowej. Rozliczenie składek nastąpi  z rozliczeniem co do dnia, według zasady pro rata temporis.  

4. W razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

§ 10 

1. Mogące wyniknąć spory ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddadzą pod rozstrzygnięcie rzeczowo 

właściwego sądu, określone według siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  

oraz właściwe przepisy szczególne, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  z późn. zm.). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie ubezpieczenia określonym w § 5. 

2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z niniejszą umową  lub umowami indywidualnymi składane  

są przez strony tej umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane 

listem poleconym. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod 

rygorem nieważności. 

4. Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczenia pojazdów nowonabywanych od momentu ich zarejestrowania, 

pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczyciela wszelkich danych niezbędnych do identyfikacji pojazdu w ciągu 

3 dni roboczych. 

5. Ubezpieczyciel przekaże dokumenty będące potwierdzeniami zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego 

ważne od dnia 01.01.2018r. w ciągu 7 dni od podpisania umowy generalnej. Ubezpieczyciel zobowiązany jest 

dostarczyć dokumenty na 10 dni przed datą ekspiracji polis obowiązujących od dnia 01.01.2018r. do dnia 



wygaśnięcia umowy generalnej. Ubezpieczyciel w przypadku nowo nabytych pojazdów lub innych pojazdów 

nie wymienionych w SIWZ, zobowiązany jest do przekazania dokumentów w ciągu 24 godzin, pod warunkiem, 

że Zamawiający lub jego Pełnomocnik wyśle wniosek drogą elektroniczną do godz. 12:00 i telefonicznie 

powiadomi Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel w przypadku nowo nabytych pojazdów lub innych pojazdów nie 

wymienionych w SIWZ, zobowiązany jest do przekazania dokumentów w ciągu 48 godzin pod warunkiem,  

że  Zamawiający lub jego Pełnomocnik wyśle wniosek drogą elektroniczną po godz. 12:00. 

6. Niewywiązanie się z obowiązków wskazanych powyżej obliguje Ubezpieczyciela do dokonania  korekty składki 

na zgłoszony we wniosku pojazdu - 10 % (słownie: minus dziesięć procent) za każdy dzień opóźnienia. 

Korekta winna zostać dołączona w formie aneksu do niniejszych polis. Wszelkie koszty związane  

z dostarczeniem dokumentów w pełni pokrywa Ubezpieczyciel. 

6. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania jej zmiany w stosunku  

do treści oferty na podstawie n/w warunków:  

1) powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części  

do powierzenia podwykonawcom, 

2) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawionego w złożonej ofercie, 

3) wskazanie innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 

4) zrezygnowanie z podwykonawstwa. 

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 4 niniejszego paragrafu jest nieważna. 

8.  Prawa i obowiązki wynikające z Umowy, a w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia, mogą być 

przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

9. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy i  „Ogólne Warunki Ubezpieczenia”. 

10. W przypadku niezgodności lub sprzeczności treści załączników do umowy z bezwzględnie  obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także z niniejszą umową, 

postanowień załączników nie stosuje się.  

11.  W sytuacji określonej powyżej znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia niniejszej 

umowy. 

 

§ 12 

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egz. otrzymuje Zamawiający  

i 1 egz. Wykonawca. 

 

 

 

 

 

Wykonawca:                                                                                     Zamawiający: 

 

 

 

 

 

 

 

 



U M O W A 

ZADANIE II – UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 

 

Zawarta dnia .................... roku  w ........................................., zwana dalej „Umową” pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółką z o.o. ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, NIP 

752-13-28-416, REGON 531622986, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………… 

(aktualny odpis KRS przedłożono do Umowy), reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………, 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 

……………………………………………………………………………………………………………, 

z siedzibą ………………………………………………………………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w ………..… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

…………………………………………. (aktualny odpis KRS przedłożono do Umowy)/lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej (aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG przedłożono do Umowy), NIP …………………, 

Regon ………………, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………….., 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Umowa zawarta za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego – Jurajski Dom Brokerski ( działający jako spółka 

IPOGEO Sp. z o.o. przy ul. Garibaldiego 30, 42-202 Częstochowa. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejsza umowa jest rezultatem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 

ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  z późn. zm.) 

oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym nr sprawy 

ZZP.II/PZP/PN/U/2017.ELC przeprowadzonym w dniu 14 grudnia 2017 r. pod nazwą: „Ubezpieczenie budynków 

i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego  

i innych środków trwałych, pojazdów stanowiących własność Zamawiającego bądź użytkowanych 

przez niego na podstawie innych tytułów, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością i posiadanym mieniem, na lata 2018 - 2019”. 

 

PODWYKONAWSTWO 

§  2 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli  

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części  

do powierzenia podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w złożonej ofercie, 

3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

3. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 



spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postepowania o udzielenie zamówienia. 

4. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności: 

4) zakres usług do wykonania, 

5) termin realizacji, 

6) wynagrodzenie. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy wymaga uprzedniej akceptacji przez 

Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo.  

7. Po akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu oryginał zawartej umowy o podwykonawstwo, tożsamy z uprzednio zaakceptowanym 

projektem umowy przez Zamawiającego. 

 

§  3 

[Wykonawca usługę objętą zamówieniem wykona bez udziału podwykonawców. 

lub 

1.  Wykonawca usługę objętą zamówieniem powierzy podwykonawcy: …......................................................... 

 w następującym zakresie: ……................................................................……………………………………………….…           

 za kwotę brutto: ................................. zł (słownie złotych: ….................................................................  

 …..................................................................................................................................................... 

/100). 

2. W przypadku wykonywania usługi przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec  Zamawiającego 

pełną odpowiedzialność za tę usługę.] * 

* (udział podwykonawców w zakresie odpowiedzialności za usługę zostanie wpisany zgodnie 

z deklaracją przedstawioną w ofercie) 

 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

§ 4 

1. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie Zamawiającego w ramach ZADANIA II – UBEZPIECZEŃ 

MAJĄTKOWYCH, obejmujące:  

1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

 2) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku  

 3) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 4) Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od wszystkich ryzyk 

5) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą  

i posiadanym mieniem 

2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz  

z integralną częścią do SIWZ i załącznikami. 

 

OKRES UBEZPIECZENIA 

§ 5 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na 2 lata. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

- rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej – 01.01.2018 r. 

-  zakończenie ochrony ubezpieczeniowej – 31.12.2019 r. 

  



ZASADY UBEZPIECZENIA 

§ 6 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, integralna część do SIWZ (program ubezpieczenia), oferta 

oraz polisy wystawione przez Wykonawcę stanowią części składowe niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca powołuje osobę uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym  

i brokerem prowadzącym obsługę Zamawiającego, którą jest: 

imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………… 

nr tel.: ……………………………………………………………… 

3. Zamawiający powołuje osobę odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcą i brokerem oraz za sprawowanie 

nadzoru nad prawidłowym wykonaniem niniejszej umowy, którą jest: 

imię i nazwisko: ..…………………………………………………………………………………… 

nr tel.: ……………………………………………………………… 

 

NIEZMIENNOŚĆ UMOWY 

§ 7 

1.  W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a treścią umów indywidualnych lub Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia, decyduje treść niniejszej Umowy.  

2. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Ubezpieczyciela. 

 

SKŁADKI 

§ 8 

1. Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie oferty.  

2. Cena za pełny okres ubezpieczenia w ramach ZADANIA II – UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH, 

wynosi:……………………… (słownie: ………………………….……………………………………..) 

Składka za ubezpieczenia  płatna w czterech równych ratach w okresie roku, w następujących terminach: 

- pierwszy rok obowiązywania umowy (2018 r.): 

Nr raty Płatność do: Nr raty Płatność do: 

I .................... II .................... 

III .................... IV .................... 

 

- drugi rok obowiązywania umowy (2019 r.): 

Nr raty Płatność do: Nr raty Płatność do: 

I .................... II .................... 

III .................... IV .................... 

 

3. Płatność wynikająca ze zwiększenia wartości przedmiotu ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych płatna 

jednorazowo w okresie 14 dni od daty wystawienia pojedynczej polisy lub aneksu do już obowiązującej polisy. 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić  

od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu niniejszej 

Umowy (ubezpieczenia obowiązkowe – zgodnie z Ustawą). 



3. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on ochrony 

ubezpieczeniowej. Rozliczenie składek nastąpi  z rozliczeniem co do dnia, według zasady pro rata temporis.  

4. W razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

§ 10 

1. Mogące wyniknąć spory ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddadzą pod rozstrzygnięcie rzeczowo 

właściwego sądu, określone według siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  

oraz właściwe przepisy szczególne, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  z późn. zm.). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie ubezpieczenia określonym w § 5. 

2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z niniejszą umową  lub umowami indywidualnymi składane są 

przez strony tej umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane 

listem poleconym. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod 

rygorem nieważności. 

4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania jej zmiany w stosunku  

do treści oferty na podstawie n/w warunków:  

1) powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części  

do powierzenia podwykonawcom, 

2) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawionego w złożonej ofercie, 

3) wskazanie innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 

4) zrezygnowanie z podwykonawstwa. 

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.  niniejszego paragrafu jest nieważna. 

6.  Prawa i obowiązki wynikające z Umowy, a w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia, mogą być 

przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy i  „Ogólne Warunki Ubezpieczenia”. 

8. W przypadku niezgodności lub sprzeczności treści załączników do umowy z bezwzględnie  obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także z niniejszą umową, 

postanowień załączników nie stosuje się.  

9.  W sytuacji określonej powyżej znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia niniejszej 

umowy. 

 

§ 12 

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egz. otrzymuje Zamawiający  

i 1 egz. Wykonawca. 

 

Wykonawca:                                                                                     Zamawiający: 

 


