
Załącznik nr 7 do SIWZ 

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO 

 

zawarta w dniu ……………………………… w …………….…………. , pomiędzy  Miejskim 

Przedsiębiorstwem Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 153, 

reprezentowaną przez  

 

1. ……………………….. 

 

zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym „ 
oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp. z o.o. z siedzibą 
w Toruniu, przy ul. Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 00000718665 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, 
wysokość kapitału zakładowego 507.000 zł 

 

a .............................................................. z siedzibą w ………………… przy ul. 

………………………………...., wpisanym pod nr KRS …………………….., reprezentowanym  

przez: 

1) ............................................................................, 

2) ………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą „ 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych              (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w oparciu o 

postępowanie przetargowe               nr ……………………. Zamawiający udziela Wykonawcy 

- Zakładowi Ubezpieczeń …….. zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w zakresie 

………………….. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie / odpowiedzialność cywilna Zamawiającego. 

2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje rozdział IV Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część 

niniejszej umowy. 

 

§ 3 

OKRES UBEZPIECZENIA 

Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2012r. do                        

dn. 31.12.2012r.  



§ 4 

ZASADY UBEZPIECZENIA 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną 

część niniejszej umowy. 

§ 5 
ZMIANA UMOWY 

1.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może na: 

   a.  zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych,  modernizację 

i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji -  poza wysokości 

rozliczane zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia;  

   b.  zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie umów 

cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; 

 c.  zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej 

 d.   likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji, 

 e.   zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca 

działalności, 

 f.   rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą 

wykonawcy  w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka 

ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 

   g.  korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian  

OWU Wykonawcy; 

   h.   zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.  

2. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej umowy ubezpieczenia  

generalnego, a treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, 

decyduje treść Umowy Ubezpieczenia Generalnego.  

3. W przypadku sprzeczności ogólnych warunków ubezpieczenia z treścią Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 

§ 6 

SKŁADKI 

1.  Wysokość składki zostanie określona w poszczególnych polisach w oparciu o złożoną 

ofertę. 

2. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminach 

określonych w polisach. 

§ 7 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

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. 

3. W przypadku rozwiązania umowy, zakładowi ubezpieczeń 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. Strony dopuszczają wypowiedzenie niniejszej umowy, która w takim przypadku 

rozwiązuje się z dniem kończącym polisowy okres ubezpieczenia, o ile strona składająca 

oświadczenie woli o wypowiedzeniu niniejszej umowy doręczy je drugiej stronie na co 

najmniej 3 miesiące przed końcem polisowego okresu ubezpieczenia.  

5.  W razie wypowiedzenia umowy przez zakład ubezpieczeń nie będą potrącane koszty 

manipulacyjne. 

§ 8 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sądy 

właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z 

późniejszymi. zmianami.) 

 

§9 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z umową generalną 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 niniejszej umowy, jak również umów indywidualnych wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA 

              .............................                                                       .......................... 

 

 


