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DRUK NR 4_Formularz 4.1 
UMOWA GENERALNA  NR ..../....../........./........ 

 
Zawarta w  dniu ...................... w  pomiędzy 
 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu 
Ul. Oleska 127; 45-231 Opole 
 
zwanym dalej UBEZPIECZAJĄCYM 
którego reprezentuje  
mgr inż. Bogdan Poliwoda – DYREKTOR 
 
a 
 
......... z siedzibą w ............ , zarejestrowanym w Krajowym  Rejestrze Sądowym  pod numerem ........... prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla m. .............. ....Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitale zakładowym w 
wysokości  zł (słownie: ..............złotych) zwanym dalej Ubezpieczycielem  
w imieniu i na rzecz , którego działa 
.................................................. 
 
 
W wyniku dokonania przez Ubezpieczającego wyboru oferty Ubezpieczyciela na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.)  zwanej dalej „ustawą”, 

w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
1. Niniejsza Umowa określa zasady i warunki na jakich Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony 

ubezpieczeniowej. 
2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta zgodnie z ofertą z dnia ..................... na okres 18 kolejnych miesięcy t.j. od  

dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr dla ubezpieczeń majątkowych. 
3. Wynagrodzenie Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia wynosi ................ 
4. Dla poszczególnych ryzyk potwierdzeniem zawarcia umowy będą polisy ubezpieczeniowe wystawione odpowiednio 

na kolejne  12 m-cy i 6 m-cy okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust.5. 
5. W przypadku określonym w §6 niniejszej umowy Ubezpieczyciel wystawi polisy na okres pozostały od dnia 

zgłoszenia do ubezpieczenia do dnia w którym upływa termin okresu ubezpieczenia zamówienia podstawowego 
(wyrównanie okresów ubezpieczenia) lub na inny wskazany przez Zamawiającego okres. 

 
§2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ubezpieczenie Ubezpieczającego od następujących ryzyk: 
 
1.1 odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego w zakresie szkód  wyrządzonych osobom trzecim w związku z 

prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem. Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikające z przepisów 
prawa zobowiązanie do naprawienia szkody z tytułu prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności lub 
posiadanego mienia. 
Ubezpieczenie jest zawarte na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC wprowadzonych w życie z 
dniem  ......... r oraz: 
♦ szczególnych warunków ubezpieczenia, których treść stanowi załącznik Nr do polisy i niniejszej Umowy 

Generalnej 
♦ Rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej zgodnych z wymienionymi w załączniku Nr  do polisy i niniejszej 

Umowy Generalnej 
♦ Klauzul Brokerskich, których treść stanowi załącznik Nr  do polisy i niniejszej Umowy Generalnej 

 
 
2. Warunki ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§3 
WARUNKI I ZAKRES  OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

1. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na warunkach: 
a.  Podanych w Karcie Ryzyka stanowiącej druk nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy…… 
b.  Oferty Ubezpieczenia z dnia ....... przedłożonej przez Ubezpieczyciela 
c.  OWU (wymienionych w § 2) i postanowień szczegółowych w formie załączników dołączonych do niniejszej 

Umowy Generalnej 
d.  Integralną częścią niniejszej Umowy Generalnej są wymienione w § 5 polisy, 
e.  Ubezpieczyciel zobowiązuje się przyjąć z dniem podpisania niniejszej umowy do ubezpieczenia ryzyka, o 

których mowa w § 2, natomiast Ubezpieczający zobowiązuje się do zapłacenia stosownych składek. 
f.  Stawki taryfowe do wyliczenia składki za ubezpieczenie, będące przedmiotem niniejszej umowy, ustalone są  na 

cały 18 miesięczny okres ubezpieczenia i nie będą ulegały zmianie w okresie umowy ubezpieczenia. 
 

 
 

§4 



SKŁADKI I TERMINY PŁATNOSCI SKŁADEK 
 
Składka będzie płatna w dwóch równych ratach.  
1. Wysokość składki zgodna jest z wartościami podanymi w ofercie z dnia ..........................  i wystawionych polisach. 
2. Termin płatności składki określa się na:  

a. W pierwszym okresie 12 m-cy - I rata w terminie 30 dni od daty początku obowiązywania okresu 
ubezpieczenia; II rata po upływie 6 miesięcy od daty początku obowiązywania okresu 
ubezpieczenia.  

b. W kolejnym okresie 6 m-cy: jednorazowo w terminie 30 dni od daty początku obowiązywania okresu 
ubezpieczenia 

3. W przypadku określonym w §6 składka płatna będzie jednorazowo. 
 

§5 
DOKUMENTY UBEZPIECZENIA 

1. Polisy wystawione na podstawie niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
2. Na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wystawi certyfikaty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia 

dla wskazanych Ubezpieczonych obejmujące co najmniej: nr polisy/umowy ubezpieczenia, dane 
Ubezpieczającego, dane Ubezpieczonego, Sumę Ubezpieczenia/Gwarancyjna, okres ubezpieczenia, miejsce 
ubezpieczenia, wysokość i terminy płatności składki. 

3. Do stosunków wynikających z niniejszej umowy stosuje się Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące w dniu jej 
zawarcia, w szczególności są one wiążące dla polis wystawianych na podstawie niniejszej umowy w całym okresie 
jej trwania.  

 
§5.1  

OBOWIĄZKI  UBEZPIECZAJĄCEGO 
Ubezpieczający zobowiązany jest do: 

a. usunięcia zagrożenia i/lub zabezpieczenia pasa drogowego najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili 
zgłoszenia tych okoliczności, 

b. pisemnego powiadomienia Ubezpieczyciela o zgłoszonej szkodzie, 
c. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego niezbędnego dla oceny okoliczności zdarzenia oraz 

skutecznego dochodzenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy, a następnie do przekazania  
Ubezpieczycielowi swojego stanowiska w zakresie przyjęcia bądź odmowy roszczeń. 

 
 

§5.2  
OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA 

Obowiązki Ubezpieczyciela: 
a. Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do załatwienia wszelkich roszczeń kierowanych do Ubezpieczającego z 

tytułu szkód powstałych u osób trzecich, których przyczyną był stan drogi w zakresie uzgodnionej ochrony 
ubezpieczeniowej i uzgodnionej sumy gwarancyjnej; 

b. Ubezpieczyciel zobowiązany będzie niezwłocznie, po zawiadomieniu przez Ubezpieczającego o powstaniu 
szkody, przedstawić swoje stanowisko co do zasadności zgłoszonego roszczenia oraz podjąć niezbędne 
działania likwidacji szkody w imieniu Ubezpieczającego; 

c. Ubezpieczyciel zobowiązany jest dostarczyć Ubezpieczającemu - na telefoniczną prośbę – wszelkie 
wiadomości i dokumenty w przypadku wystąpienia poszkodowanych osób z roszczeniem 
odszkodowawczym bezpośrednio do Ubezpieczyciela z polisy Ubezpieczającego; 

d. Ubezpieczyciel przejmie na siebie obowiązek pokrycia całego wypłacanego odszkodowania w każdej 
zaistniałej szkodzie tj. bez udziału własnego Ubezpieczającego oraz bez franszyz; 

e. Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego objętych ochroną, po 
uprzednim przyjęciu przez Ubezpieczającego odpowiedzialności za skutki zdarzenia; 

f. Ubezpieczyciel będzie zobowiązany każdorazowo po zakończeniu likwidacji szkody zawiadomić na piśmie 
Ubezpieczającego o wyniku postępowania likwidacyjnego (wysokość wypłaconego odszkodowania lub 
odmowie wypłaty odszkodowania podając przyczynę odmowy); 

g. Ubezpieczyciel, przy podpisaniu umowy dostarcza wykaz imienny osób zajmujących się realizacją 
zamówienia w zakresie likwidacji szkód, wraz z danymi teleadresowymi tych osób. 

 
 

§5.3 
WARUNKI PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY 

Warunki do procedury likwidacji szkody: 
a. Ubezpieczyciel przy podpisaniu umowy przekazuje Ubezpieczającemu na piśmie warunki procedury 

zgłaszania szkody oraz zasad postępowania i informowania osób poszkodowanych, wskazania numeru 
infolinii na jaki zgłaszać mają poszkodowani szkodę oraz szkód druki zgłoszenia szkody wraz z 
informacją dla poszkodowanych, w której będzie zapisane, że „kserokopie wypełnionych druków 
zgłoszenia należy przesłać do zarządcy drogi na adres:  

„Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
Ul. Oleska 127, 45-231 Opole", 

b. Ubezpieczyciel przy podpisaniu umowy wskazuje Ubezpieczającemu osobę/osoby wraz z nr tel. i 
adresem do bezpośrednich kontaktów, 

c. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający przekazują sobie (na telefoniczne zgłoszenie) brakujące dokumenty i 
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dowody w sprawie powstałej szkody, za pomocą faksu i pisemnie, 
d. Ubezpieczyciel zaspokoi roszczenia poszkodowanego po uzyskaniu Stanowiska zarządcy drogi, a w 

przypadku rozbieżnych z Ubezpieczającym stanowisk, Ubezpieczyciel przed zakończeniem likwidacji 
szkody przedstawi na piśmie swoje  stanowisko odnośnie zgłoszonego roszczenia  

§6 
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Ubezpieczający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy przewiduje możliwość udzielenia Ubezpieczycielowi zamówień 
uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego wg cen jednostkowych 
wyliczonych na podstawie cen podanych w ofercie, na zasadach określonych w ust.2. 

2. Cena naliczana za zgłaszany przedmiot zamówienia będzie obliczana proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia 
zgłaszanego w toku realizacji Zamówienia wg cen jednostkowych, nie wyższych niż w złożonej ofercie do 
zamówienia podstawowego. 
Ceny jednostkowe zostaną określone wg stawek procentowych obliczonych odpowiednio wg następującego wzoru: 
 

Cena za dany rodzaj ubezpieczenia Zamówienia podstawowego (składka)                                                           x 100% 
Wartość przedmiotu przyjęta do ubezpieczenia w ramach Zamówienia podstawowego (Suma Ubezpieczenia)      
3. Zamówienia uzupełniające będą realizowane w formie aneksu do polisy. 
  

§7 
ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE, ZMIANA UMOWY 

1. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu ubezpieczenia wskazanego w §1 ust.2. 
2. Ubezpieczający  może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 145 Ustawy. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty pod 

warunkiem, że: 

a. Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno – prawna działania stron umowy, 
przekształcenie lub połączenie firmy Wykonawcy,  przekształcenie, zmiana lokalizacji, połączenie, 
likwidacja lub wyodrębnienie / utworzenie jednostek organizacyjnych Zamawiającego;   

b. Zachodzi  potrzeba zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka poniesienia straty 
w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania orzeczenia zmieniającego sytuację 
prawną Zamawiającego; 

c. Zachodzą inne zmiany obowiązujących przepisów, powodujące konieczność dostosowania do niej warunków 
umowy ubezpieczenia, w tym zmiany przepisów podatkowych; 

d. Zachodzi konieczność zmiany harmonogramu i terminów płatności składek;  

e. Zachodzi konieczności dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużenia terminu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są usługi objęte niniejszą umową; 
zapisy §6 ust.2 stosuje się odpowiednio. 

2. Zmiana będzie dokonywana w formie aneksu do umowy. 
 

§8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Korespondencja pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczycielem w zakresie niniejszej umowy odbywać się 
będzie tylko i wyłącznie z uprawomocnioną jednostką Ubezpieczyciela. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w umowie wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Ubezpieczający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną w celu przyspieszenia obiegu 
dokumentów. Czynności dokonane elektronicznie Ubezpieczyciel potwierdzi na piśmie, bez konieczności 
odrębnego wezwania za strony Ubezpieczającego.  

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy, Kodeksu 
Cywilnego oraz warunki ubezpieczeń, o których mowa w § 1 i § 2. 

5. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny 
właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 

6. Osoby reprezentujące Ubezpieczyciela zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
dotyczących działalności Ubezpieczającego uzyskanych w okresie trwania niniejszej umowy, o ile konieczność 
należytej realizacji niniejszej umowy nie będzie wymagać inaczej, przy zachowaniu zasad, reguł i postanowień 
obowiązującej u Ubezpieczającego Polityki Bezpieczeństwa. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
..................................................................                             ................................................................. 

Ubezpieczający        Ubezpieczyciel 

 3 



DRUK NR 4_Formularz 4.2 
UMOWA GENERALNA  NR ..../....../........./........ 

 
Zawarta w  dniu ...................... w  pomiędzy 
 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu 
Ul. Oleska 127; 45-231 Opole 
zwanym dalej UBEZPIECZAJĄCYM 
którego reprezentuje  
mgr inż. Bogdan Poliwoda – DYREKTOR 
 
a 
......... z siedzibą w ............, zarejestrowanym w Krajowym  Rejestrze Sądowym  pod numerem ........... prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla m. .............. ....Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w 
wysokości  zł (słownie: ..............złotych) zwanym dalej Ubezpieczycielem  
w imieniu i na rzecz , którego działa 
.................................................. 
 
W wyniku dokonania przez Ubezpieczającego wyboru oferty Ubezpieczyciela na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 

w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
1. Niniejsza Umowa określa zasady i warunki na jakich Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony 

ubezpieczeniowej. 
2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta zgodnie z ofertą z dnia ..................... na okres 18 kolejnych miesięcy t.j. od  

dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr dla ubezpieczeń majątkowych. 
3. Wynagrodzenie Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia wynosi ............... 
4. Dla poszczególnych ryzyk potwierdzeniem zawarcia umowy będą polisy ubezpieczeniowe wystawione odpowiednio 

na kolejne 12 m-cy i 6 m-cy okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust.5. 
5. W przypadku określonym w §6 i §7 ust.4 niniejszej umowy Ubezpieczyciel wystawi polisy na okres pozostały od 

dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do dnia w którym upływa termin okresu ubezpieczenia zamówienia 
podstawowego (wyrównanie okresów ubezpieczenia) lub na inny wskazany przez Zamawiającego okres. 

 
§2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ubezpieczenie Ubezpieczającego od następujących ryzyk: 
 
1.1. ognia i innych zdarzeń losowych, zawarte na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia  mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych, wprowadzonych w życie z dniem  roku oraz: 

♦ szczególnych warunków ubezpieczenia, których treść stanowi załącznik Nr do polisy i niniejszej Umowy 
Generalnej 

♦ Klauzul Dodatkowych stosowanych przez Ubezpieczyciela, których treść stanowi załącznik nr  do polisy i 
niniejszej Umowy Generalnej 

♦ Klauzul Brokerskich, których treść stanowi załącznik Nr  do polisy i niniejszej Umowy Generalnej 
Wypłata odszkodowań  uwzględnia VAT. 
 
1.2 sprzętu elektronicznego, zawarte na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, wprowadzonych w życie  z 
dniem ........... roku  

♦ Klauzul Dodatkowych stosowanych przez Ubezpieczyciela, których treść stanowi załącznik nr  do polisy i 
niniejszej Umowy Generalnej 

♦ Rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej zgodnych z wymienionymi w załączniku Nr  do polisy i niniejszej 
Umowy Generalnej 

♦ Klauzul Brokerskich, których treść stanowi załącznik Nr  do polisy i niniejszej Umowy Generalnej 
 

Wypłata odszkodowań  uwzględnia VAT. 
 
1.3 kradzieży z włamaniem i rabunku, zawarte na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia od 
kradzieży z włamaniem i rabunku, wprowadzonych w życie z dniem .... roku oraz szyb od stłuczenia na podstawie 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wprowadzonych w życie z dniem .... roku. Ubezpieczenie w systemie „na 
pierwsze ryzyko” z uwzględnieniem ryzyka dewastacji i wandalizmu (w tym szkody na drodze sprawcy włamania) 
ubezpieczonego mienia oraz: 

♦ Klauzul Dodatkowych stosowanych przez Ubezpieczyciela, których treść stanowi załącznik nr  do polisy i 
niniejszej Umowy Generalnej 

♦ Klauzul Brokerskich, których treść stanowi załącznik Nr  do polisy i niniejszej Umowy Generalnej 
 
Wypłata odszkodowań  uwzględnia VAT. 
 
1.4. maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich oraz maszyn i urządzeń od awarii / uszkodzeń zawarte na podstawie 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich/awarii wprowadzonych w życie z 
dniem .... roku oraz: 

♦ Rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej zgodnych z wymienionymi w załączniku Nr  do polisy 



♦ Klauzul Dodatkowych stosowanych przez Ubezpieczyciela, których treść stanowi  załącznik nr  do polisy 
♦ Klauzul Brokerskich, których treść stanowi załącznik Nr  do polisy  

 
Wypłata odszkodowań  uwzględnia VAT 

 
2. Warunki ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§3 
WARUNKI I ZAKRES  OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

 
1. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na warunkach: 

a.  Podanych w Karcie Ryzyka stanowiącej druk nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy…… 
b.  Oferty Ubezpieczenia z dnia ....... przedłożonej przez Ubezpieczyciela 
c.  OWU (wymienionych w § 2) i postanowień szczegółowych w formie załączników dołączonych do niniejszej 

Umowy Generalnej 
d.  Integralną częścią niniejszej Umowy Generalnej są wymienione w § 5 polisy, 
e.  Miejscem ubezpieczenia są miejsca i placówki wskazane w SWIZ z dnia .............., z zastrzeżeniem aktualizacji 

uwzględniającej dokonane zmiany stanu ubezpieczonego mienia, powstałe w wyniku nabycia, zbycia, wycofania 
lub likwidacji przedmiotu ubezpieczenia. 

f.  Ubezpieczyciel zobowiązuje się przyjąć z dniem podpisania niniejszej umowy do ubezpieczenia ryzyka, o 
których mowa w § 2, natomiast Ubezpieczający zobowiązuje się do zapłacenia stosownych składek. 

g.  Stawki taryfowe do wyliczenia składki za ubezpieczenie, będące przedmiotem niniejszej umowy, ustalone są  na 
cały 18 miesięczny okres ubezpieczenia i nie będą ulegały zmianie w okresie umowy ubezpieczenia. 

h.  Składka określona w §1 ust.3 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu w przypadku zbycia, wycofania lub likwidacji 
przedmiotu ubezpieczenia na zasadach określonych we właściwych przepisach obowiązujących w dniu zbycia 
lub likwidacji 

i.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do aktualizacji sum i przedmiotu ubezpieczenia na koniec każdego 
kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia o którym mowa w §1 ust.2. Do rozliczenia składki z tytułu zwiększenia 
/ zmniejszenia stanu majątku stosuje się odpowiednio postanowienia §4 ust.3.  

 
§4 

SKŁADKI I TERMINY PŁATNOSCI SKŁADEK 
Składka będzie płatna w dwóch równych ratach.  
1. Wysokość składki zgodna jest z wartościami podanymi w ofercie z dnia ...........................  
2. Termin płatności składki określa się na: Termin płatności składki określa się na:  

a. W pierwszym okresie 12 m-cy - I rata w terminie 30 dni od daty początku obowiązywania okresu 
ubezpieczenia; II rata po upływie 6 miesięcy od daty początku obowiązywania okresu 
ubezpieczenia.  

b. W kolejnym okresie 6 m-cy: jednorazowo w terminie 30 dni od daty początku obowiązywania okresu 
ubezpieczenia 

3. W przypadku nabycia nowych składników mienia lub zwiększenia wartości posiadanego mienia wskutek 
dokonanych modernizacji lub ulepszenia, cena naliczana za zgłaszany przedmiot zamówienia będzie obliczana 
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia zgłaszanego w toku realizacji Zamówienia („pro rata”) wg cen 
jednostkowych, wynikających  ze złożonej oferty do zamówienia podstawowego. Ceny jednostkowe zostaną 
określone wg stawek procentowych obliczonych odpowiednio wg następującego wzoru: 

 
Cena za dany rodzaj ubezpieczenia Zamówienia podstawowego (składka)                                                           x 100% 
Wartość przedmiotu przyjęta do ubezpieczenia w ramach Zamówienia podstawowego (Suma Ubezpieczenia)      

 
4. Powyższe zapisy stosuje się w zakresie w jakim nie uchybiają art. 816 Kodeksu Cywilnego. 
5. W przypadku zmniejszenia składki Ubezpieczyciel dokona zwrotu części składki przypadającej za niewykorzystany 

okres ubezpieczenia na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni po 
zgłoszeniu przez Zamawiającego aktualizacji sum i przedmiotu ubezpieczenia 

6. W przypadkach określonych w §6 i w §7 ust.4 składka płatna będzie jednorazowo. 
 
 

§5 
DOKUMENTY UBEZPIECZENIA 

1. Polisy wystawione na podstawie niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
2. Na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wystawi certyfikaty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia 

dla wskazanych Ubezpieczonych obejmujące co najmniej: nr polisy/umowy ubezpieczenia, dane 
Ubezpieczającego, dane Ubezpieczonego, Sumę Ubezpieczenia/Gwarancyjna, okres ubezpieczenia, miejsce 
ubezpieczenia, wysokość i terminy płatności składki. 

3. Do stosunków wynikających z niniejszej umowy stosuje się Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące w dniu jej 
zawarcia, w szczególności są one wiążące dla polis wystawianych na podstawie niniejszej umowy w całym okresie 
jej trwania.  

 
§6 

ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 
1. Ubezpieczający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy przewiduje możliwość udzielenia Ubezpieczycielowi zamówień 

uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.  
2. Cena naliczana za zgłaszany przedmiot zamówienia będzie obliczana proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia 
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zgłaszanego w toku realizacji Zamówienia odpowiednio na zasadach określonych w §4 wg cen jednostkowych, nie 
wyższych niż w złożonej ofercie do zamówienia podstawowego. 

3. Zamówienia uzupełniające będą realizowane w formie aneksu do polisy. 
 

 
§7 

ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE, ZMIANA UMOWY 
1. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu ubezpieczenia wskazanego w §1 ust.2. 
2. Ubezpieczający  może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 145 Ustawy.  
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty pod 

warunkiem, że: 

a. Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno – prawna działania stron 
umowy, przekształcenie lub połączenie firmy Wykonawcy,  przekształcenie, zmiana lokalizacji, 
połączenie, likwidacja lub wyodrębnienie / utworzenie jednostek organizacyjnych Zamawiającego;   

b. Zachodzi  potrzeba zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka poniesienia 
straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania orzeczenia zmieniającego 
sytuację prawną Zamawiającego; 

c. Zachodzą inne zmiany obowiązujących przepisów, powodujące konieczność dostosowania do niej 
warunków umowy ubezpieczenia, w tym zmiany przepisów podatkowych; 

d. Zachodzi konieczność zmiany harmonogramu i terminów płatności składek;  

4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty pod warunkiem, że: 

a. Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek dokonanych inwestycji 
- zwiększenia Sumy Ubezpieczenia w wyniku zwiększenia wartości posiadanego mienia wskutek 
dokonanych modernizacji lub ulepszenia;  

b. Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek likwidacji lub sprzedaży 
składników mienia;  

c. Zachodzi konieczności dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużenia terminu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są usługi objęte niniejszą 
umową. 

5. Zmiana będzie dokonywana w formie aneksu do umowy. 

§8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w umowie wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy, Kodeksu 

Cywilnego oraz warunki ubezpieczeń, o których mowa w § 1 i § 2. 
3. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 
4. Osoby reprezentujące Ubezpieczyciela zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących działalności Ubezpieczającego uzyskanych w okresie trwania niniejszej umowy, o ile konieczność 
należytej realizacji niniejszej umowy nie będzie wymagać inaczej, przy zachowaniu zasad, reguł i postanowień 
obowiązującej u Ubezpieczającego Polityki Bezpieczeństwa. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
..................................................................                             ................................................................. 

Ubezpieczający        Ubezpieczyciel 
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