
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1 
 

ZAŁĄCZNIK NR 8 
 

wzór Umowy ubezpieczenia generalnego 
 

 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO 
 
zawarta w dniu ……………… w …………….…………. ,  
 
pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Pile 
 
reprezentowaną przez  
1) ............................................................................, 
2) …………………………………………………………..……………… 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp.z o. o. z siedzibą 
w Toruniu, przy ul. Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 00000718665 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, 
wysokość kapitału zakładowego 507 000,00 PLN 
 
a  
………………………………………..………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 
reprezentowanym  przez: 
1) ............................................................................, 
2) ………………………………………………..………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 3/2012 przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe 
w zakresie…………………………………………………………………………………………… 

 
§ 2 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 
 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest: ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… . 

 
2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje pkt 4 SIWZ, stanowiącej 

integralną część niniejszej Umowy. 
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§ 3 
OKRES UBEZPIECZENIA 

Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od dnia 4 listopada 2012 
do dnia 3 listopada 2014. 
 

§ 4 
ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej Umowy. 
2. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 

 
§ 5 

 
NIEZMIENNOŚĆ UMOWY 

1. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty. 

2. Zmiana Umowy moŜe nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 19. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem 
niewaŜności. 

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia 
generalnego, a treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, 
decyduje treść Umowy.  

5.  W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz oferta Wykonawcy 

§ 6 
SKŁADKI 

1. Wysokość składki zostanie określona w poszczególnych polisach w oparciu o złoŜoną 
ofertę. 

2. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminach 
określonych w polisach. 

 
§ 7 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy 

nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy naleŜy się składka za okres, w którym 
udzielał on ochrony ubezpieczeniowej.  

3. Zamawiający przewiduje moŜliwość wypowiedzenia umowy na piśmie z zachowaniem 
trzymiesięcznego terminu okresu wypowiedzenia, przed rozpoczęciem kolejnego 
rocznego okresu ubezpieczenia. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy, okres 
trwania Umowy automatycznie obejmuje kolejny okres roczny tj. od dnia  
4 listopada 2013 do dnia 3 listopada 2014. 

4. W razie wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę nie będą potrącane koszty 
manipulacyjne. 

 

§ 8 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe 
ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) 
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§9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej 

Umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub 
przesyłane listem poleconym. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .......................................                                          .................................................... 

 
 


