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Załącznik nr 8 do SIWZ 

WZÓR 

 

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO 

 

zawarta w dniu _______________ w Szczecinie  ,  
 
pomiędzy  
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
reprezentowanym  przez: 
 
1) ________________________________________________________________________________ 
 
2) ________________________________________________________________________________ 
 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. 
Lubickiej 16 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
00000718665 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość kapitału zakładowego 
507 000,00 PLN 
z jednej strony 
 
 
a  
………………………………. 
………………………………. 
 
 
reprezentowanym  przez: 
1) ………………………………. 
 
2) ………………………………. 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), w oparciu o postępowanie przetargowe nr 
…………………… Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi  ubezpieczeniowe w zakresie 
ubezpieczeń: 
………………………………. 
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………………………………. 
 

§ 2 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest: ………………………………. 
2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Rozdział III Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy. 
3. Ogólne Warunki ubezpieczenia i akty prawne mające zastosowanie do umowy: 
……………. 
……………. 
……………. 
 

§ 3 
OKRES UBEZPIECZENIA 

1. Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 
31 grudnia 2022 r. 

2. Przed upływem terminu każdego podokresu ubezpieczenia, Zamawiający przedstawi 
Wykonawcy uaktualnione dane dotyczące przedmiotu i sum ubezpieczenia. 

3. Wykonawca gwarantuje zachowanie wysokości stawek przyjętych z oferty przetargowej dla 
każdego rodzaju ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania umowy. 

 
 
 

§ 4 
ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część 
niniejszej Umowy. 

2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych 
umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 
 

§ 5 
NIEZMIENNOŚĆ UMOWY 

1. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku 

środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz 

dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na 

raty, 

b) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; 

w przypadku zmiany wartości/ilości majątku, doubezpieczenia mienia po szkodzie;  

c) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w 

przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub 

likwidacji; 

d) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w 

przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie 

przewidzianego wcześniej w specyfikacji, 
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e) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU 

Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 

f)  zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.  

 g) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy 
dotyczącego zwiększenia ilości posiadanego mienia – dotyczy ubezpieczenia majątku. 

4. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w 
drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 
§ 6 

SKŁADKI 
1. Łączna wysokość składki za cały okres trwania umowy jest zgodna ze złożoną ofertą Wykonawcy 

z dnia ………………………………. 
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, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał 
on ochrony ubezpieczeniowej.  

 
§ 8 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
Ewentualne spory mogące wyniknąć z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sądy właściwe 
ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.). 
 

§ 9 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że wypełnili i będą wypełniać obowiązek informacyjny, 
przewidziany w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO). 
Obowiązek zostanie spełniony wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio zostały uzyskane w celu realizacji zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej Umowy, 

powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem 
poleconym. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz 
ustawa Prawo zamówień publicznych.  
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5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
………………………………. ………………………………. 


