
Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu 

UMOWA NR: ………………… 
 

zawarta w dniu …………………….……… w Kroczycach pomiędzy: 

 - Gminą Kroczyce z siedzibą w Kroczycach przy ulicy Batalionów Chłopskich 29,   

NIP 649-22-89-505, reprezentowaną przez: 

 1. Wójta Gminy – Stefana Pantaka 

 2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – …………………………. 

zwaną dalej Zamawiającym/Ubezpieczonym 

a 

………..………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą/Ubezpieczycielem została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po 

przeprowadzeniu w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2017 r., poz. 1579 z późń. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz 

Gminy Kroczyce. Zamawiający dopuszcza również wykonanie usługi przez 

wykonawcę pośredniczącego w świadczeniu usług ubezpieczeniowych. 

3. Umowa reguluje prawa i obowiązki Stron oraz zasady współpracy pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą związane z udzieleniem i realizacją ubezpieczeń 

objętych treścią niniejszej Umowy. 

4. W ramach niniejszej Umowy Strony zobowiązują się poprzez wspólne i zgodne 

działanie w dobrej wierze, stosując zasady dobrej praktyki, dołożyć należytej 

staranności niezbędnej przy wykonywaniu Umowy. 

5. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony 

ubezpieczeniowej. 

6. W zakresie niniejszej Umowy przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej są 

w szczególności  

1) Ubezpieczenia komunikacyjne, 

2) Ubezpieczenie mienia: 

- od ognia i innych żywiołów, 

- od kradzieży z włamaniem i rabunku, 

- sprzętu elektronicznego, 

3) Ubezpieczenie NNW członków ochotniczej straży pożarnej, 

4) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia 

i prowadzenia działalności. 



 

§ 2 

Tryb zawarcia umowy ubezpieczenia 

 

1. Wykonawca potwierdza zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczenia polisami 

lub innymi dokumentami ubezpieczeniowymi nie później niż w dniu rozpoczęcia 

ochrony ubezpieczeniowej danego ryzyka. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania okresów ubezpieczenia aktualnie 

obowiązujących umów ubezpieczeniowych, zawartych przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, celem 

przypomnienia (w razie konieczności) o obowiązku wypowiedzenia tych umów. 

 

§ 3 

Okres trwania Umowy 

 

Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  

 

§ 4 

Warunki płatności  

 

1. Suma składek ubezpieczeniowych wszystkich ryzyk wyniesie …………………….. zł. 

2. Składki za poszczególne polisy ubezpieczeniowe płatne będą przelewem na rzecz 

Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na polisach w terminie 30 dni od dnia 

wystawienia polisy. 

 

§ 5 

Sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz składka ubezpieczeniowa 

 
1. Sumy gwarancyjne oraz sumy ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk ustala się 

zgodnie z danymi zawartymi w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy.  

2. Składki za poszczególne polisy ubezpieczeniowe będą płatne jednorazowo. 

 

§ 6 

Franszyza, udział własny 

 

1. Zamawiający dopuszcza franszyzę redukcyjną w wysokości 300,- zł 

2. Zamawiający dopuszcza franszyzę integralną w wysokości 300,- zł 

3. Udział własny zniesiony dla wszystkich ryzyk. 

 

§ 7 

Likwidacja szkód 

 

1. Szkody będą zgłaszane do Wykonawcy w formie pisemnej lub telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub na formularzach zgłoszenia szkody 

opracowanych przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca skontaktuje się z osobą wskazaną w druku zgłoszenia szkody po 

otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 

podając nr szkody, dane kontaktowe do likwidatora i ustali termin oględzin miejsca 

zdarzenia, jeżeli te ostatnie będą w ocenie Wykonawcy niezbędne.  



 

§ 8 

Wypowiedzenie oraz odstąpienie od umowy 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy 

nastąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia 

umowy.  

2. Odstąpienie następuje w terminie 30 dni: 

a) od powzięcia wiadomości o okoliczności, o której mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu; 

b) w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy; 

c) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionej 

przyczyny oraz nie kontynuuje ubezpieczenia pomimo wezwania przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę jedynie w przypadku zwłoki 

z płatnością składki ubezpieczeniowej przekraczającej 30 dni.  

4. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy wymaga się 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Rozwiązanie niniejszej Umowy wskutek wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy 

nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań z niniejszej Umowy powstałych w trakcie jej 

obowiązywania. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca potwierdza, ze znane są mu wszelkie okoliczności mające wpływ na 

ocenę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, i z wyjątkiem sytuacji 

objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych środków trwałych, nie będzie naliczał 

dodatkowej składki, o której mowa w art. 816 Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 22.05.2003 r. 

oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

4. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część Umowy. 

5. Spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 

……………………………………….   ………………………………….. 


