
Załącznik E do SIWZ 
 

UMOWA - WZÓR 
 

zawarta .............. 2017 r. w Szczecinku pomiędzy Miastem Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, 

zwanym w dalszej treści umowy „Ubezpieczającym”, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek, 

w imieniu którego działa: 

Pan Daniel Rak – Zastępca Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Grzegorza Kołomyckiego – 
Skarbnika Miasta Szczecinek 
a 

............................................................................................................................................................., 

z siedzibą w ................................................................................................., reprezentowanym przez: 

......................................................................................................., 

zwanym dalej „Ubezpieczycielem”. 

 

W rezultacie dokonania przez Ubezpieczającego wyboru oferty Ubezpieczyciela, zgodnie z wymogami ustawy 

Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

§ 1. Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia mienie i odpowiedzialność cywilną Miasta Szczecinek 

oraz jego jednostek organizacyjnych wymienionych w § 10 niniejszej umowy, zwanymi dalej Ubezpieczonymi, 

oraz mienie obce, które jest użytkowane przez te jednostki z obowiązkiem jego ubezpieczenia, jak również 

zobowiązuje się spełnić świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia, wypadku, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. Mienie podlegające ubezpieczeniu zostało określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w ramach następujących ubezpieczeń: od ognia i innych zdarzeń losowych, 

od kradzieży z włamaniem i rabunku, od dewastacji, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód 

materialnych, ubezpieczenie kosztów odtworzenia danych i oprogramowania oraz wymiennych nośników 

danych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i/lub posiadanym 

i/lub użytkowanym mieniem, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie 

mienia w transporcie lądowym (cargo), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia 

komunikacyjne (OC, NNW, AC, KR, Assistance). 

 

§ 2. Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu oraz Ubezpieczonym ochrony ubezpieczeniowej na okres 

wskazany w specyfikacji przetargowej, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, liczony indywidualnie dla 

każdej jednostki organizacyjnej Miasta Szczecinek i określonego ryzyka. 

 

§ 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel potwierdza poprzez wystawienie stosownych 

dokumentów ubezpieczeniowych zgodnych ze ofertą złożoną Ubezpieczającemu. 

 

§ 4. 1. Za udzieloną ochronę Ubezpieczający zapłaci składkę ubezpieczeniową wg stanu 

ubezpieczanego mienia na dzień zebrania danych do ubezpieczenia w łącznej wysokości .................. zł 

(słownie: ..................... złotych).  

2. Ubezpieczający zapłaci składkę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1: 

1) w części za ubezpieczenia majątkowe i osobowe w poniższych ratach, w następujących terminach: 

a) okres ubezpieczenia 01.03.2017 – 28.02.2018 

I rata płatna do dnia 15.04.2017 

II rata płatna do dnia 30.06.2017 

III rata płatna do dnia 30.09.2017 

IV rata płatna do dnia 31.12.2017 

b) okres ubezpieczenia 01.03.2018 – 28.02.2019 

I rata płatna do dnia 31.03.2018 

II rata płatna do dnia 30.06.2018 

III rata płatna do dnia 30.09.2018 

IV rata płatna do dnia 31.12.2018 

c) okres ubezpieczenia 01.03.2019 – 29.02.2020 

I rata płatna do dnia 31.03.2019 
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II rata płatna do dnia 30.06.2019 

III rata płatna do dnia 30.09.2019 

IV rata płatna do dnia 31.12.2019. 

2) w części za ubezpieczenia komunikacyjne: obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego – składka płatna 

jednorazowo, indywidualnie dla każdego pojazdu w terminie do 14 dni od daty początku okresu 

ubezpieczenia określonego w polisie, 

3) w części za ubezpieczenia komunikacyjne: ubezpieczenie AC/KR i Assistance – składka płatna 

jednorazowo, indywidualnie dla każdego pojazdu w terminach: 

a) okres ubezpieczenia 01.03.2017 – 28.02.2018  płatna do dnia 15.04.2017 

b) okres ubezpieczenia 01.03.2018 – 28.02.2019  płatna do dnia 15.04.2018 

a) okres ubezpieczenia 01.03.2019 – 29.02.2020  płatna do dnia 15.04.2019. 

3. Wysokości poszczególnych rat składek, o których mowa w ust. 2, będą określone w poszczególnych 

polisach, indywidualnie dla każdej jednostki organizacyjnej. 

4. Dopuszcza się, że składki będą opłacane bezpośrednio przez ubezpieczone jednostki organizacyjne. 

5. Nieopłacenie składki (raty) w terminie oznaczonym w ust. 2 nie powoduje wygaśnięcia ochrony 

ubezpieczeniowej. 

 

§ 5. Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości i stosowania, że Ubezpieczający upoważnia dyrektorów 

ubezpieczanych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu 

Ubezpieczającego stosownych dokumentów ubezpieczeniowych dotyczących danej jednostki organizacyjnej. 

 

§ 6. 1. Ubezpieczyciel potwierdza objęcie ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości mienia w okresie 

od dnia zebrania danych do ubezpieczenia, zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia majątku nabytego po 

zebraniu danych do SIWZ. 

2. Ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę z tytułu wzrostu wartości ww. mienia do 30.06.2017 r. 

 

§ 7. Ubezpieczający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, 

w okresie 01.03.2017 r. – 29.02.2020 r. 

 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, SIWZ i klauzulami dołączonymi do polis 

ubezpieczeniowych, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, tj.: 

1) OWU ................................... 

2) OWU ................................... 

3) OWU ................................... 

4) itd. 

oraz inne przedmiotowe akty prawne, w tym Kodeks cywilny. 

 

§ 9. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Ubezpieczającego. 

 

§ 10. Wykaz jednostek organizacyjnych. 

1) Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek 

2) Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku 

3) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczecinku 

4) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Szczecinku 

5) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Szczecinku 

6) Szkoła Podstawowa Nr 7 w Szczecinku 

7) Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku 

8) Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku 

9) Gimnazjum Nr 3 w Szczecinku 

10) Przedszkole Publiczne im. K. Makuszyńskiego w Szczecinku 

11) Muzeum Regionalne w Szczecinku 

12) Straż Miejska w Szczecinku 

13) Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku 



- 3 - 

14) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku. 
 

§ 11. 1. Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron 
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

2. Niniejsza umowa nie może zostać wypowiedziana przez żadną ze stron. 

 

§ 12. Integralną częścią umowy są: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 

cywilnej Miasta Szczecinek, Ogólne Warunki Ubezpieczenia do poszczególnych zakresów ubezpieczenia oraz 

oferta Wykonawcy.  

 

§ 13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

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

Ubezpieczyciel       Ubezpieczający 

 


