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Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia 

komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim 

Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU 

– „Projekt umowy” 

 
 

 

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ  

 

 

 

Zawarta w ………………, dnia ………. 

Pomiędzy: 

 

Nazwa: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim 

Adres siedziby: ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski 

NIP: 543-020-04-31 

REGON: 000151696 

Reprezentowanym przez: 

1. Jana Ostaszewicz – Prezesa Zarządu 

2. Tamarę Szymkowicz – Prokurenta  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym  

 

a 

Nazwa: ……………………………………………………. 

Adres:……………………………………………………… 

NIP:…………………………………………………………. 

REGON:……………………………………………………. 

Reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

 

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia Wykonawcy na podstawie  postępowania 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę ubezpieczenia 

komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim” 

przy udziale brokera ubezpieczeniowego Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego 

Słonimskiego 6 we Wrocławiu, wpisanego do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000109774, działającym na podstawie zezwolenia na działalność brokerską nr 

507/98 z dnia 10.12.1998r. 

 

 

§ 1  
 

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej na warunkach i w 

zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (znak sprawy nr 

9/2013/K/NO/K/BU) zwanej w dalszej części SIWZ 

 

Integralną części niniejszej umowy stanowią: 

− SIWZ wraz z załącznikami, 

− oferta z dnia ……… wraz z załącznikami. 
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W przypadku rozbieżności między warunkami, jakie wynikają z w/w dokumentów, mają 

zastosowanie te zapisy, które są korzystniejsze dla Zamawiającego. 

Przedmiot umowy zostanie potwierdzony przez Ubezpieczyciela stosownymi polisami, certyfikatami 

ubezpieczeniowymi, tymczasowymi zaświadczeniami lub innymi wymaganymi dokumentami 

ubezpieczenia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 

Przedmiot umowy zostanie wykonany z poszanowaniem obowiązujących norm prawnych, 

postanowieniami umowy oraz załącznikami do niej.  

 

 

§ 2  
 

Umowa została zawarta na okres  36 miesięcy, tj. od 01.01.2014r. do 31.12.2016r. z podziałem na 

następujące okresy polisowania: 

 

1. Pierwszy okres polisowania:  

dla pojazdów, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się w okresie od 01.01.2014r. do 

31.12.2014r. 

2. Drugi okres polisowania:  

dla pojazdów, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się w okresie od 01.01.2015r. do 

31.12.2015r. 

3. Trzeci okres polisowania:  

dla pojazdów, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się w okresie od 01.01.2016r. do 

31.12.2016r. 

 

Ubezpieczenie będzie obejmować wszystkie pojazdy Zamawiającego wskazane w Załączniku nr 2 

do SIWZ – „Wykaz pojazdów” oraz pojazdy w posiadanie których Zamawiający wejdzie w okresie 

trwania umowy, tj. do 31.12.2016r. 

Dla każdego z pojazdów zostanie wystawiona odrębna polisa na okres wskazany Załączniku nr 2 do 

SIWZ – „Wykaz pojazdów” potwierdzająca ochronę ubezpieczeniową we wskazanym zakresie 

ubezpieczenia zgodnie z wnioskiem. 

 

 

§ 3  
 

Umowa dotyczy następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych: 

1. ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCPPM) 

2. ubezpieczenia Auto Casco, 

3. ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadów kierowcy i pasażerów (NNW), 

4. ubezpieczenia Assistance (ASS). 

 

 

§ 4  
 

 

Łączna składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy została ustalona w 

wyniku postępowania przetargowego w wysokości ………………. PLN. 

Składki za poszczególne pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia będą płatne w 2 ratach zgodnie z 

poniższym harmonogramem na konto Ubezpieczyciela wskazane w danej polisie po doręczeniu 

Ubezpieczającemu poprawnie i prawidłowo wystawionej polisy/polis.: 

 

Rata Termin płatności 

I rata 
14 dni od rozpoczęcia okresu  

ubezpieczenia danego pojazdu 

II rata 
6 miesięcy od rozpoczęcia okresu  

ubezpieczenia danego pojazdu 
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§ 5  
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy: 

− Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

póź. zm.), 

− Kodeksu Cywilnego, 

− Ustaw Ubezpieczeniowych z dnia 22.05.2003 

− dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia (znak sprawy nr 9/2013/K/NO/K/BU) 

 

 

§ 6  
 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

 

§ 7  
 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

a) Zmiany zostaną dokonane na pisemny wniosek Zamawiającego. 

b) Zmiany mogą dotyczyć: 

− rodzaju i zakresu ubezpieczenia jakie mogą wynikać ze zmian obowiązujących 

przepisów prawnych i/lub istotnych z uwagi na charakter działalności Zmawiającego 

stosunków umownych, które obligują go do zawarcia innego rodzaju ubezpieczenia 

niż przewidziane w umowie, 

− rezygnacji z zawartej umowy ubezpieczenia (polisy),  

− zmiany obowiązującej stawki VAT, 

− harmonogramu płatności i wysokości poszczególnych rat składki. 

 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy oraz umów ubezpieczenia wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 8  
 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

……………………………               …………………………………  

Podpis Zamawiającego      Podpis osoby (osób)  

uprawnionej(ych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 


