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UMOWA nr 
 

 

Zawarta w dniu ..................... r. pomiędzy: 

 

Gmina i Miasto Żuromin 

Plac Piłsudskiego 3 

09 – 300 Żuromin 

 

reprezentowaną przez:  

Aneta Goliat  – Burmistrz Gminy i Miasta   

przy kontrasygnacie 

Grażyna Sikut – Skarbnika Gminy i Miasta 

 

zwanym dalej Ubezpieczającym 

a 

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

reprezentowanym przez: 

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

 

zwanym dalej Ubezpieczycielem. 

 

W rezultacie dokonania przez Ubezpieczającego wyboru oferty 

Ubezpieczyciela, zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych w trybie 

przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia mienie Ubezpieczającego 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach następujących 

ubezpieczeń: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i 

rabunku, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia 
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następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, 

NNW, AC i KR). 

§ 2 

 

Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu ochrony na okres wskazany w 

specyfikacji przetargowej, liczony indywidualnie dla każdej jednostki i ryzyka.  

 

§ 3 

 

Zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczający potwierdza poprzez 

wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną 

Ubezpieczającemu 

§ 4 

 

Za udzieloną ochronę Ubezpieczony zapłaci składkę ubezpieczeniową w 

łącznej wysokości ............... (słownie:    zł).  

                                                            

§ 5 

 

Ubezpieczający zapłaci składkę ubezpieczeniową następujących ratach:  

- I rata w kwocie ..................zł płatna przelewem do 20.08.2015 r., 

- II rata w kwocie .................zł płatna przelewem do 20.02.2016 r., 

- III rata w kwocie ................zł płatna przelewem do 20.08.2016 r., 

- IV rata w kwocie ................zł płatna przelewem do 20.02.2017 r., 

- V rata w kwocie ................zł płatna przelewem do 20.08.2017 r., 

- VI rata w kwocie ................zł płatna przelewem do 20.02.2018 r., 

 

§ 6 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia tj.: 

1.  Owu .................................. 

2.    Owu .................................. 

3.  Owu ..................................  
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oraz powszechnie obowiązujące przepisy. 

 

§ 7 

Do zawartych w wyniku przetargu umów ubezpieczenia mają zastosowanie 

następujące klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej: 

 

1. .......... 

2. .......... 

3. ........... 

§ 8 

 

Do zawieranych umów ubezpieczenia mają zastosowanie franszyzy i udziały 

własne w następującej wysokości: 

-  ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów – ..................... 

-  ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku – .................... 

-  ubezpieczenie szyb od stłuczenia – ........................., 

-  ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – ....................., 

-  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ............................, 

 

§ 9 

 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

dla siedziby Ubezpieczającego. 

 

§ 10 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta przetargowa stanowiące 

załącznik nr 1 stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 11 

 

Ubezpieczyciel zobowiązuje się przyjąć do ubezpieczenia mienie zgłaszane 

przez Ubezpieczającego w trakcie obowiązywania umowy na warunkach i stawkach 

nie mniej korzystnych niż zaproponowane w ofercie przetargowej. 
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§ 12 

 

Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany 

obowiązującej stawki podatku VAT na usługi będące przedmiotem umowy w trakcie 

okresu jej obowiązywania, o kwotę wynikającą ze zmiany odpowiednich przepisów. 

 

§ 13 

 

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace w okresie 

obowiązywania umowy jak również zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub stawek składek za te ubezpieczenia 

może ulec zmianie - Zmiana do 20% od obecnego poziomu nie będzie podstawą 

dokonywania zmiany wynagrodzenia wykonawcy a powyżej tego poziomu zmiana 

wynagrodzenia wykonawcy będzie proporcjonalna do zmiany minimalnego 

wynagrodzenia lub obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi, 

w stosunku do te części wynagrodzenia wykonawcy która nie została jeszcze 

opłacona". 

 

§ 14 

 

Umowę zawarto na okres od 06.08.2015 do 05.08.2018. 

 

§ 15 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 
 
 
........................................................                             ...................................................                                     
             Ubezpieczyciel                                                               Ubezpieczający 
                                   
 
UWAGA: 
Zamawiający zastrzega sobie, po wyborze oferty, prawo wprowadzenia do 
umowy zapisów służących jej uszczegółowieniu, a wynikających z treści 
złożonej oferty i zapisów SIWZ. 


