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UMOWA  
 
W dniu .......................................r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 39 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nr 1/ubezp//2011 została zawarta umowa pomiędzy: 
 
Zamawiającym: 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z siedzibą w Sieradzu, przy ul. 3-go Maja 7, posiadającym REGON 730364990; 
NIP 827-18-01-963,  zwanym dalej „UBEZPIECZAJĄCYM”, reprezentowanym przez:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
a:  
 
Wykonawcą: 
....................................................................................., z siedzibą w ......................................................., wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ......................................................................... pod nr KRS 
................................., wysokość kapitału zakładowego ............................................................. złotych, posiadającym Regon 
…………………, nr NIP ......................................., zwanym dalej „UBEZPIECZYCIELEM”, reprezentowanym przez: 
  
............................................................................................................................................................... 
o następującej treści: 

 
 
 

§ 1. 
1.  Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Ubezpieczyciela usługi ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. 
2. Zakres, przedmiot oraz podstawa określenia sum ubezpieczenia dla poszczególnych ubezpieczeń zostały określone w złożonym 

formularzu ofertowym z dnia …………………... r. 
3. Ubezpieczyciel zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z warunkami określonymi w złożonej ofercie oraz SIWZ. 

 
 

§ 2. 
1. Suma składek ubezpieczeniowych za cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z ofertą złożoną dnia ........................ wynosi 

brutto .................................... zł, w tym VAT – zwolniony. 
2. Ostateczna składka może różnić się od składki zadeklarowanej w formularzu ofertowym z uwagi na zwiększenie lub 

zmniejszenie wielkości / wartości floty Ubezpieczającego oraz różnice wynikające z wyceny pojazdów według wartości rynkowej 
na dzień zawarcia ubezpieczenia, stanowiącej sumę ubezpieczenia auto casco. 

3. Stawki wynikające z przyjętej/złożonej oferty obowiązywać będą przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.  
4. Wystawione polisy będą uwzględniały zmiany w przedmiocie ubezpieczenia przekazane przez Ubezpieczającego  

z zachowaniem stawek i składek zawartych w złożonej ofercie. 
5. Ostateczna wysokość składki za ubezpieczenia, o których mowa w §1 ust.1 niniejszej Umowy, zostanie określona na podstawie 

stanu posiadanej floty, z zachowaniem stawek i składek zawartych w Formularzu ofertowym (załączniku nr 4 do SIWZ) i zostanie 
potwierdzona polisami ubezpieczeniowymi. Ubezpieczyciel dokona na polisach lub w załącznikach do polis szczegółowego 
wyliczenia składek, z zastosowaniem wskaźników taryfowych w zależności od przedmiotu ubezpieczenia, zgodnych  
z przyjętą/złożoną ofertą, bez stosowania zasady składki minimalnej. 

6. Łączna składka ubezpieczenia za cały roczny okres trwania umowy  płatna będzie przelewem, w 4 równych ratach – płatnych co 
3 miesiące odpowiednio do ostatniego dnia miesiąca, przy czym termin płatności I raty winien przypadać nie wcześniej niż 14 dni 
po dniu wystawienia polisy. 

7. Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się 
z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia, jako początek okresu ubezpieczenia. 

8. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia przekazu pocztowego lub dyspozycji 
realizacji przelewu bankowego, bez względu na jego formę (pisemną lub elektroniczną), kwoty należnej z tytułu opłaty składki 
ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków płatniczych. 

9. W przypadku szkody, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody – Ubezpieczający nie będzie 
zobowiązany do uiszczenia pozostałych do zapłaty rat składki w terminach innych, niż wynikające z zawartej umowy. 
Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z wypłacanego odszkodowania.  

10. W przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie 
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawek) nie mniej korzystne dla 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 
(Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego). 
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11. W każdym przypadku zaistnienia szkody Ubezpieczony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od chwili uzyskania 
wiadomości o szkodzie, ma obowiązek powiadomić Ubezpieczyciela o jej zaistnieniu, podając rodzaj i rozmiar szkody. 

12. Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (w tym wynikające ze zwrotu składek oraz innych rozliczeń) 
dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie regulują ich inne przepisy prawa. 

13. Ubezpieczyciel wyraża zgodę na przeniesienie praw z umowy na nowego właściciela lub nowo powstały podmiot w przypadku 
przejęcia działalności, wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem. Wola kontynuacji 
umowy ubezpieczenia przez nowego właściciela lub nowo powstały podmiot musi zostać potwierdzona pisemnie w ciągu 30 dni. 
W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczenia uważa się, że umowa wygasła z dniem dokonania 
zmian własnościowych. Ubezpieczyciel dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia proporcjonalnie do ilości 
dni udzielonej ochrony. 

14. Ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach mimo przeniesienia własności 
ubezpieczonego mienia między jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczonego, lokalizacjami jednostek lub przeniesienia 
własności ubezpieczonego mienia na nowo powołane jednostki Ubezpieczonego oraz w przypadku przeniesienia własności 
mienia na bank, zakład ubezpieczeń lub inny podmiot – jako zabezpieczenie wierzytelności. Ochroną ubezpieczeniową zostaje 
objęte także mienie, które było ubezpieczone niniejszą umową jako powierzone, a w trakcie jej trwania stało się własnością 
Ubezpieczonego.   

15. Ubezpieczyciel oświadcza, iż jest mu znany, w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, stan zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych w pojazdach  i uznaje je za wystarczające, i nie będzie powoływał się na zapisy OWU dotyczące 
minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń.. 

16. W odniesieniu do pojazdów nowo nabywanych, Ubezpieczyciel nie będzie wymagał więcej niż jednego zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowego (typu immobiliser w tym fabryczny, autoalarm, inne), jak również nie będzie uzależniał zawarcia umowy 
ubezpieczenia AC od potwierdzenia sprawności zabezpieczenia przeciwkradzieżowego przez podmiot profesjonalnie trudniący 
się montażem lub serwisowaniem zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 

17. W celu zapewnienia sprawnej obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych, Ubezpieczyciel wyznaczy co najmniej jednego pracownika 
do obsługi ubezpieczeń oraz co najmniej jednego pracownika do obsługi szkód z tytułu zawartych ubezpieczeń 
komunikacyjnych. 

 
 
 

§ 3. 
1. Dokumentem świadczenia usługi opisanej w § 1 będą polisy ubezpieczeniowe. 
2. Wykonawca wystawi roczne zbiorcze umowy ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów oraz indywidualne potwierdzenia/certyfikaty 

dla każdego pojazdu. 
3. Polisy będą wystawione na następujące okresy ubezpieczenia:  

- pierwszy roczny okres ubezpieczenia od 12.07.2011 r. do 11.07.2012 r. 
  - drugi roczny okres ubezpieczenia od 12.07.2012 r. do 11.07.2013 r. 

 
 

 
§ 4. 

1. Polisy będą wystawione zgodnie z zadeklarowanym zakresem ubezpieczenia (§ 1, ust. 2) w oparciu o ogólne warunki 
ubezpieczenia Ubezpieczyciela, wraz z: 
- korektami stosownymi do przyjętego zakresu ubezpieczenia,  
- klauzulami zawartymi w ofercie, 
które mają pierwszeństwo nad o.w.u. 

2. Do wykonania ewentualnych zamówień uzupełniających zastosowanie będą miały stawki efektywne zgodnie z formularzem 
ofertowym z dnia złożonym w dniu …………………... r. Składka zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości dni udzielonej 
ochrony oraz bez stosowania zasady składki minimalnej dla każdej polisy,  o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

 
 

§ 5. 
1. Podstawą określenia sumy ubezpieczenia pojazdu wraz z jego wyposażeniem w ubezpieczeniu autocasco będzie jego wartość 

rynkowa, ustalona przez Ubezpieczyciela we własnym zakresie i na własny koszt w oparciu o dane przedłożone przez 
Ubezpieczającego. Ustalona przez Ubezpieczyciela suma ubezpieczenia zostanie przyjęta do ubezpieczenia po uprzednim 
zaakceptowaniu jej przez Ubezpieczającego.  

 
§ 6. 

 
1. Termin realizacji Umowy ustala się na okres od 12.07.2011 r. do 11.07.2013 r. 
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2. Przez pojęcie „termin realizacji umowy” rozumie się przedział czasowy, w którym przypada początek okresu ubezpieczenia 
wynikający z poszczególnych polis. 

3. Termin realizacji zobowiązań Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczającego może wykraczać poza termin realizacji Umowy, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
 

§ 7. 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. W takim wypadku Ubezpieczyciel może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części 
umowy. 
 

 
§ 8. 

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dopuszczalne są w granicach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Do okoliczności, w których Strony mogą zawrzeć aneks do umowy zaliczamy: 

a. zmiany korzystnej dla Zamawiającego, w szczególności zmniejszenie stawek, 
b. zmiany obowiązujących przepisów prawa powodujące konieczność dostosowania do nich warunków umowy, 
c. konieczność przedłużenia okresu ochrony ubezpieczeniowej - o czas niezbędny do przygotowania procedury 

przetargowej, 
d. inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczeń, przepisy 
ustaw z dnia 22.05.2003 r.:  o działalności ubezpieczeniowej (t.j.: Dz. U. 2010 r. Nr 11 poz. 66), o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003,  
Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), a także odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą załatwiane między stronami na drodze polubownej,  
w ostateczności mogą być poddawane do rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Ubezpieczającego.  

 
 

§ 9. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 UBEZPIECZAJĄCY  UBEZPIECZYCIEL  
 


