
Załącznik nr 9 do SIWZ  
Wzór umowy generalnej 
 

 

 

 

Wzór umowy  
GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIA 

MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 
SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
Nr …………………. 

 
zawarta dnia .................. w  

 
pomiędzy Ubezpieczającym /Ubezpieczonym: 
 
.................................... 
 
reprezentowanym przez: 
.................................... 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
a  
 
Ubezpieczycielem  
 
.................................... 
reprezentowanym przez: 
.................................... 
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
 

przy udziale EIB SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna 21, zwanego dalej Brokerem, działającym 
na zlecenie Zamawiającego. 

 
§1 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 
1. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej poniżej 207 000,00 euro na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej 
………………………… umowa obejmuje następujące ubezpieczenia: 
a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, do którego zastosowanie mają Ogólne warunki 

ubezpieczenia ........................................... 
b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, do którego zastosowanie mają Ogólne 

warunki ubezpieczenia ........................................... 
c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, do którego zastosowanie mają Ogólne warunki 

ubezpieczenia ........................................... 
2. Szczegółowe warunki ubezpieczenia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ……………………………… nr ……………………. stanowiącej 
integralną część  niniejszej umowy. 

 
 

§2 



OKRES UBEZPIECZENIA/SKŁADKA 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od: ………………………………………….. .  
2. Składki\ Stawki ubezpieczeniowe za poszczególne ubezpieczenia zostały określone w złożonej przez 

Wykonawcę ofercie, której wyboru dokonał Zamawiający. 
§3 

ZASADY UBEZPIECZENIA 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej 

umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dokumentów poświadczających udzielenie ochrony 

ubezpieczeniowej w formie polis ubezpieczeniowych wystawianych na okres ubezpieczenia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji sum ubezpieczenia, przed wystawieniem dokumentów 

potwierdzających objęcie ochroną ubezpieczeniową, wynikającą ze zmiany wartości mienia w okresie od 
wszczęcia postępowania do dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. 

 
 

§4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz wszelkie oświadczenia woli z nią związane wymagają zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory będą podlegały rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
3. Zawiadomienia i oświadczenia, jakie w związku z umową składane są przez strony umowy, winny być 

dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym (nie dotyczy 
procedury likwidacji szkód). 

        Zawiadomienia i oświadczenia dotyczące doubezpieczenia mienia w trakcie obowiązywania  
       niniejszej umowy i w ramach jej wykonania, zgodnie z zapisami SIWZ, mogą odbywać się 

również za pomocą faxu lub poczty elektronicznej. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 

Wykonawcy. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
 



Załącznik nr 10 do SIWZ  

Wzór umowy generalnej 
 
 

Wzór umowy  
 

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 
 
 

zawarta dnia ................. w ……………………….. 
 

 
 
pomiędzy Ubezpieczającym /Ubezpieczonym: 
.................................... 
 
 
reprezentowaną przez: 
 

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

.................................... 
 
 
zwanym dalej Zamawiającym  
 
 
a  
 
 
Ubezpieczycielem  
 
...........................; ul. ...............................; NIP ...................; REGON ....................... 
 
reprezentowanym przez: 
...................................................... 
..................................................... 
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 

przy udziale Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna 21, zwanego dalej 
Brokerem, działającym na zlecenie Zamawiającego. 

 
 

§1 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

 
1. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z wymogami ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej 207.000,00 euro na ubezpieczenia komunikacyjne Wykonawca obejmuje następujące 
ryzyka:  

a) Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego, do którego zastosowanie ma Ustawia z dn. 
22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  
(Dz. U. z dn. 16 lipca 2003 wraz z późniejszymi zmianami). 

b) Ubezpieczenie autocasco, do którego zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
................................... 



c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów w związku z ruchem 
pojazdów mechanicznych, do którego zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
................................... 

d) Ubezpieczenie assistance, do którego zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
................................... 

3. Szczegółowe warunki ubezpieczenia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 
ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ………………………………. nr ………….. stanowiącej 
integralną część  niniejszej umowy i w razie sprzeczności z zapisami wymienionych w ust. 1 OWU stosuje się 
zapisy określone w SIWZ. 

 
 

 
§2 

OKRES UBEZPIECZENIA/WYNAGRODZENIE WYKONAWCY  
 

1. Okres ubezpieczenia wynosi ……………….. miesięcy z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia 
poszczególnych pojazdów. 

2. Składki\ Stawki ubezpieczeniowe za poszczególne ubezpieczenia zostały określone w złożonej przez 
Wykonawcę ofercie, której wyboru dokonał Zamawiający. 

3. Sumaryczne wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie na skutek weryfikacji sum ubezpieczenia 
pojazdów bezpośrednio przed wystawieniem polis do wartości aktualnych rynkowych oraz w związku ze 
sprzedażą lub złomowaniem pojazdów w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. Zamawiający nie będzie 
ponosił żadnych konsekwencji związanych z wyżej wymienionymi zdarzeniami. 

 
§3 

ZASADY UBEZPIECZENIA 
 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej 
umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dokumentów poświadczających udzielenie ochrony 
ubezpieczeniowej.  

 
§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz wszelkie oświadczenia woli z nią związane wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory będą podlegały rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
3. Zawiadomienia i oświadczenia, jakie w związku z umową składane są przez strony umowy, winny być 

dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym (nie dotyczy 
procedury likwidacji szkód). 

        Zawiadomienia i oświadczenia dotyczące doubezpieczenia mienia w trakcie obowiązywania  
niniejszej umowy i w ramach jej wykonania, zgodnie z zapisami SIWZ, mogą odbywać się również za pomocą 
faxu lub poczty elektronicznej. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 



Załącznik nr 11 - wykaz pojazdów - zmiany w klasyfikacji ze względu na rodzaj pojazdów. 

 

     

Lp. marka typ pojazdu rodzaj pojazdu nr rej. nr VIN 
liczba 
miejsc 

rodzaj 
pojazdu wg 

Wykonawcy* 

1. Skoda Fabia 1.4 
samochód 
osobowy 

WWL KJ11 TMBAC25J693116016 
5  

2. Skoda Fabia Classik 1,2 
samochód 
osobowy 

WWL 
20700 

TMBEM25J1B3189279 
5  

3. Skoda Fabia 1.2 kombi 
samochód 
osobowy 

WWL 
52552 

TMBJM25J7B3155412 
5  

4. Skoda Fabia 1.4 
samochód 
osobowy 

WWL 99PY TMBDB46YX33723972 
5  

5. PEUGEOT 407 1,8 
samochód 
osobowy 

WWL 5PL1 VF36D6FYC21678298 
5  

6. Fiat Uno 1.0 KAT. 
samochód 
osobowy 

WWL 3R72 ZFA146A0000085078 
5  

7. IVECO Dailly 35S14 D 
samochód 
ciężarowy 

WWL 
20907 

ZCFC35A600D350023 
6  

8. RENAULT MASTER 2,3 
samochód 
ciężarowy 

WWL 
49929 

VF1MAF4BE48926641 
3  

9. RENAULT MASTER 2,3 
samochód 
ciężarowy 

WWL 
49939 

VF1MAF4BE48926649 
3  

10. Lublin 3 3322-13 
sam,ochód  
dostawczy 

WWL Y631 SUL332212X0038424 
9  

11. MAN TGA 18.310 
samochód 
ciężarowy 

WWL NL93 WMAH70ZZ05L039518 
2  

12. RENAULT Midlum 300.15 
ciężarowy - 
wywrotka 

WWL 
26696 

VF644AHL000006546 
7  

13. Kamaz 5511 
ciężarowy - 
wywrotka 

WWL X618 5511032964289 
2  

14. Steyr 19S31/K38/4X2 
samochód 
ciężarowy - 
wywrotka 

WWL 
6AU6 

VAN1931YY06YY1134 
2  

15. Jelcz 317D 
ciągnik 

siodłowy 
WWL X621 317110015784 

4  

16. Zetor Forterra 115 ciągnik rolniczy 
WWL 
UC01 

000F3G4L41MK07163 
2  

17. Ursus C-360 ciągnik rolniczy WWL G093 579603 
1  

18. Ursus C-385 ciągnik rolniczy WWL G801 29686 
1  

19. Wielton NJ-3-1S naczepa 
WWL 
01577 

SUDNJ480000023337 
0  

20. Zremb N 162 naczepa WWL 05YP 607 0  

21. Sanok D47A przyczepa WWL J644 6625 0  

22. Śrem T035 przyczepa WWL J646 4692 0  



23. JCB 3CX 
koparko-

ładowarka 
_ JCB3CXCSH81341686 

1  

24. BUKEMA SHM-4-120 Równiarka _ 7464 
1  

25. Ładowarka Ł-34 Ładowarka _ 10249 
1  

26. Recykler PM-1800M 
kocioł do prod. 

Masy/przyczepa 
_ 

SY902PMC12MPB1002 
-245- 

0  

27. Rozściełacz TITAN 323V 
układarka mas 

bit. 
_ _ 

1  

28. Skrapiarka Skrapiarka PRZYCZEPA _ _ 
0  

29. Walec stalowy VSH 100 Walec stalowy _ _ 
1  

30. Walec (guma) GRW 101 Walec(guma) _ _ 
1  

31. Stawostroj V V 110 Walec _ _ 
1  

32. Komatsu WB 97S-5 
koparko-

ładowarka 
_ F30787 

1  

33. 
Beczka 

asenizacyjna 
(woda) 

PN 20 przyczepa _ _ 
0  

34 
Mercedes Vito 

 
osobowy WWL46MP VSA63807813128276 

9 
 

35 FORD - TRANSIT FURGON - F 100 
Samochód 
ciężarowy WFR 239D WF0LXXGGVLTL07385 9  

36 
Niewiadów 1200 

BH ciężarowy 
Przyczepa 
ciężarowa WSR7894 SWN1200BHR0003659   

37 ELPOL K-1 ogrodniczy Ciągnik rolniczy WWL G748 000264. 1  

38 RP\TZKFL  Przyczepa lekka WWL80YY 001044.   

39 

ŚKODA Fabia 1.4 
samochód 
osobowy 

WWL 63X7 

TMBNC46Y82X024090 5  

 
 
* Proszę wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca nie zgadza się z rodzajem pojazdu wskazanym przez 
Zamawiającego  
 
 


