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Załącznik nr 5a  

do zapytania ofertowego  

WA.272.2.13.2020.AD - Wzór umowy część I 

 
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne 

POWIATU MIELECKIEGO wraz z jednostkami organizacyjnymi 
 
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące 

zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro  
Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
 
 

     
UMOWA UBEZPIECZENIA - WZÓR 

 
zawarta w Mielcu, dnia  ............................ pomiędzy: 
 

Powiat Mieleckim reprezentowanym przez: 
………………………………………………. 

 

 
zwanym dalej Zamawiającym/Ubezpieczającym 

a 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą/Ubezpieczycielem. 
 
 
Umowa ubezpieczenia zawarta została we współpracy z Energo-Inwest-Broker SA, ul. Jęczmienna 

21, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000050455, 
brokera ubezpieczeniowego (Zezwolenie Ministra Finansów nr 502 z dnia 23 grudnia 1994 roku, 
potwierdzone decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 23 czerwca 1997 roku ). 
 
Umowa została zwarta w wyniku udzielenia Wykonawcy zamówienia publicznego na podstawie 

przeprowadzonego zapytania ofertowego ( ogłoszenie w BZP nr …………… z dnia ………… ) 
   

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu ochrony 

ubezpieczeniowej w zakresie określonym w Zaproszeniu do negocjacji  z dnia …….. r. oraz 
Oferty wykonawcy z dnia ……. r.  

2. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Generalnej Umowy 
Ubezpieczeń  będą: 
a. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 
b. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,  

c. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności statutowej i posiadanego 
mienia. 

 
 

§ 2 

Umowa dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a-c zawarta została na okres 12  
miesięcy, tj. od dnia 23.02.2020 r. do dnia 22.02.2021 r. 
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    § 3 

1. Zakres ubezpieczeń zawartych na podstawie Umowy Generalnej określony jest  szczegółowo 
w Zaproszeniu do negocjacji wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń  

będą miały zastosowanie postanowienia Zaproszenia do negocjacji, Ostatecznej propozycji 
cenowej Ubezpieczyciela, niniejszej Umowy Generalnej oraz właściwych ogólnych warunków 
ubezpieczeń. 

2. Wszelkie warunki określone w Zaproszeniu do negocjacji, Ostatecznej propozycji cenowej 
Ubezpieczyciela i niniejszej Umowie Generalnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami 
zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Ustala się, że w  razie rozbieżności pomiędzy 

warunkami ubezpieczenia wynikającymi z powyższych postanowień, zastosowanie znajdą te, 
które są korzystniejsze dla   Ubezpieczonego. 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stanowi składka ubezpieczeniowa obliczona 

jako iloczyn wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i stawki ubezpieczeniowej 

określonej w ofercie Wykonawcy, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający ureguluje w 
formie składki ubezpieczeniowej płatnej jednorazowo w terminie do 31 marca 2020 r, z 
zastrzeżeniem klauzuli deklaracji sum ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia. 

3. Składka będzie płatna na podstawie faktury VAT, polisy, aneksów do polisy lub innych 

dokumentów księgowych wystawionych przez Wykonawcę i doręczonych Zamawiającemu na 
30 dni przed terminem płatności. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek 
Wykonawcy podany na fakturze VAT lub polisie. 

4. Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 5 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Ustaw Ubezpieczeniowych oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także 
dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – znak sprawy ………… 

 

§ 7 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego/Ubezpieczającego. 
 
 

§ 8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 

 
 

 
 
 
……………………………                                                                                             ………………………… 
Ubezpieczony/Ubezpieczający/ Zamawiający                                        Ubezpieczyciel/Wykonawca                                                

 


