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Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia 

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

Znak sprawy 4/2014/OC_M/NO/K/BU 

– „Projekt umowy generalnej” 

 
 

 

 

 

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ  

 

 

 

 

Zawarta w ………………, dnia ………. 

Pomiędzy: 

 

Nazwa: ……………………………………………………. 

Adres siedziby:……………………………………….. 

NIP:………………………………………………………….. 

REGON:……………………………………………………. 

Reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………….. – ………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………….. 

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 

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 

4/2014/OC_M/NO/K/BU) zwanej w dalszej części SIWZ 
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Integralną części niniejszej umowy stanowią: 

− SIWZ wraz z załącznikami, 

− oferta z dnia ……… wraz z załącznikami. 

 

Warunki określone w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz w niniejszej umowie mają pierwszeństwo 

przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 

W przypadku rozbieżności między warunkami, jakie wynikają z w/w dokumentów, mają 

zastosowanie te zapisy, które są korzystniejsze dla Zamawiającego.  

 

 

§ 2  
 

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, tj. od 16.05.2014r. do 15.05.2016r. 

z podziałem na następujące okresy polisowania: 

1. Pierwszy okres od 16.05.2014r. do 15.05.2015r. 

2. Drugi okres od 16.05.2015r. do 15.05.2016r. 

 

 

§ 3  
 

Umowa dotyczy następujących rodzajów ubezpieczeń: 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego 

mienia 

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku  

3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  

4. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych od szkód elektrycznych  

 

 

§ 4  
 

Łączna składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy, ustalona w wyniku 

postępowania przetargowego w wysokości ……………, została podzielona na dwa okresy polisowania 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

SKŁADKA W PLN  

ZA 1 OKRES POLISOWANIA 

SKŁADKA W PLN  

ZA 2 OKRES POLISOWANIA 

  

 

 

Składka w poszczególnych okresach ubezpieczenia będzie płatna w 2 ratach. 

 

 

§ 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 

4/2014/OC_M/NO/K/BU) 

 

 



Strona 3 z 3 
 

 

§ 6  
 

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

Zamawiającego. 

 

 

§ 7  
 

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 

 

 


