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-WZÓR UMOWY- 
 

UMOWA Nr ....................... DLA ZADANIA NR I 

o świadczenie usług ubezpieczeniowych  
 

Zawarta w dniu .....................................r. w Wodzisławiu Śląskim  pomiędzy: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, ul. Markowicka 15,  

44-300 Wodzisław Śląski 

zwaną dalej “Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez: 

……………………………........   …………………………….. 

…………………………………   ……………………………… 

a 

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

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

1. nazwa firmy, siedziba i adres: 

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

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

2. sąd rejestrowy i numer KRS: 

zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

 

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

 

Przy udziale brokera ubezpieczeniowego: 

Kancelaria Brokerska „KAPITAŁ” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul Witosa 6,   

40-832 Katowice reprezentowana przez: 

Prezesa Zarządu  

………………………………………………………………… 

o następującej treści: 

DZIAŁ I 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowe ubezpieczenia 

majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne ” dotyczącej  

Zadania Nr I – „Ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną”,  

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług ubezpieczeniowych                        

w zakresie następujących grup ubezpieczeń:  

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, – podstawa prawna: OWU wraz z dokumentem 

zawierającym informację o produkcie ubezpieczeniowym z dnia .................. nr ................. oraz 

postanowienia szczególne- zgodne z przedstawioną ofertą i SIWZ.  
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b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – podstawa prawna: OWU wraz  

z dokumentem zawierającym informację o produkcie ubezpieczeniowym z dnia ..................  

nr ................. oraz postanowienia szczególne- zgodne z przedstawioną ofertą i SIWZ.                                                                       

c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – podstawa prawna: OWU wraz z dokumentem 

zawierającym informację o produkcie ubezpieczeniowym z dnia .................. nr ................. oraz 

postanowienia szczególne- zgodne z przedstawioną ofertą i SIWZ.  

d) Dodatkowe postanowienia do przedmiotu zamówienia do wszystkich punktów  

od 1 do 3 – zgodnie z przedstawioną ofertą, 

e) Klauzule dotyczące punktów od 1 do 3– zgodnie z przedstawioną ofertą. 

DZIAŁ II 

TERMIN REALIZACJI NINIEJSZEJ UMOWY 

§ 2 

Termin realizacji niniejszej umowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. 

 

DZIAŁ III 

TERMINY REALIZACJI UMÓW UBEZPIECZENIOWYCH I ICH SPOSÓB PRZEKAZYWANIA 

§ 3 

 

1. Ustala się, że na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kolejnych 12 miesięcznych okresów ubezpieczenia, 

Wykonawca wystawi stosowne dokumenty ubezpieczeniowe  potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia na warunkach zgodnych z ofertą i uaktualnionymi sumami ubezpieczenia przekazanymi do 

Wykonawcy przez Kancelaria Brokerska ”KAPITAŁ” Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. 

2. W przypadku doubezpieczeń i nowych ubezpieczeń w poszczególnych grupach ubezpieczeń Wykonawca 

również wystawi stosowny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, 

termin jego obowiązywania zostanie każdorazowo uzgodniony z Kancelarią Brokerską ”KAPITAŁ”  

Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.  

DZIAŁ IV 

ODPOWIEDZIALNI ZA OBSŁUGĘ NINIEJSZEJ UMOWY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 4 

1. Odpowiedzialny za wykonywanie czynności brokerskich:  

Kancelaria Brokerska ”KAPITAŁ” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.  

2. Za realizację płatności za przedmiot umowy odpowiedzialni są ……………………………………….. 

3. Za zgłoszenie szkód majątkowych i udzielanie do nich wyjaśnień jest odpowiedzialna osoba wskazana na 

zgłoszeniu szkody.  

4. Za zgłoszenie szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i udzielanie do nich wyjaśnień jest 

odpowiedzialna osoba wskazana na zgłoszeniu szkody.  
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DZIAŁ V 

ODPOWIEDZIALNI ZA OBSŁUGĘ NINIEJSZEJ UMOWY PO STRONIE WYKONAWCY 

§ 5 

Wykonawca wyznacza placówki i osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:  
 
PLACÓWKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA 
Pełna nazwa  .................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
Adres ................................................................................................................. 
Numery telefonów kontaktowych ...................................................................... 
Numery faksów ................................................................................................... 

E-mail:………………………………………………………………………………….. 

OSOBA UPRAWNIONA DO NADZORU WYSTAWIANIA POLIS 
Imię i Nazwisko: ............................................................................................. 
Zakres wykonywanych czynności:…………………………………………………………… 
Tel. ..............................................................e-mail:……………………………… 

PLACÓWKA OBSŁUGUJĄCA LIKWIDACJĘ SZKÓD 
Pełna nazwa  .................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
Adres ................................................................................................................. 
Numery telefonów kontaktowych ...................................................................... 
Numery faksów ................................................................................................... 
E-mail:………………………………………………………………………………….. 
 
OSOBY NADZORUJĄCE PROCES LIKWIDACJI SZKÓD 
Imię i Nazwisko: ............................................................................................. 
Zakres wykonywanych czynności:…………………………………………………………… 
Tel. ..............................................................e-mail:……………………………… 

Imię i Nazwisko: ............................................................................................. 
Zakres wykonywanych czynności:…………………………………………………………… 
Tel. ..............................................................e-mail:……………………………… 

DZIAŁ VI 

WYNAGRODZENIE, TERMINY I ZASADY PŁATNOŚCI 

§ 6 

1. Cena brutto umowy na usługi ubezpieczeniowe wynosi ................................. PLN, słownie- 

............................................................................/100).  

2. Zapłata za usługę ubezpieczeniową nastąpi na podstawie dokumentów ubezpieczeniowych wystawionych 

przez Wykonawcę w następujący sposób: 

3. Zapłata za usługę ubezpieczeniową nastąpi na podstawie dokumentów ubezpieczeniowych wystawionych 

przez Wykonawcę: 

Dla dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczeniowych w okresie od 01.01.2021 r. 
do 31.12.2021 r. 
I rata   do 31.01.2021 r. 
II rata   do 15.04.2021 r. 
III rata    do 15.07.2021 r.  
IV rata    do 15.10.2021 r. 
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Dla dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczeniowych w okresie od 01.01.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 
I rata   do 31.01.2022 r. 
II rata   do 15.04.2022 r. 
III rata    do 15.07.2022 r.  
IV rata    do 15.10.2022 r. 

Dla dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczeniowych w okresie od 01.01.2023 r. 
do 31.12.2023 r. 
I rata   do 31.01.2023 r. 
II rata   do 15.04.2023 r. 
III rata    do 15.07.2023 r.  
IV rata    do 15.10.2023 r. 
 

4. Zapłata za usługę ubezpieczeniową w przypadku doubezpieczeń i nowych ubezpieczeń 

w poszczególnych grupach nastąpi na podstawie dokumentów wystawionych przez Wykonawcę w ciągu 

14 dni od początku okresu ochrony ubezpieczeniowej, lub w ciągu 14 dni od daty wystawienia dokumentu 

ubezpieczeniowego. 

5. Zapłata za usługę ubezpieczeniową nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w dokumencie ubezpieczeniowym. 

 

 DZIAŁ VII 

ODSTĄPIENIE OD NINIEJSZEJ UMOWY 

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku o którym mowa ust. 1 Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu  

wykonania części umowy.  

 

DZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 

1 Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

2 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3 Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna. 

4 Kwestie sporne wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd terytorialnie właściwy 

dla Zamawiającego. 

5 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

jeden dla Zamawiającego i jeden dla Brokera. 
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6 W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie, przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

7 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą w PWiK Sp. z o.o. Polityką Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001 – System zarządzania jakością oraz 

ISO 14001 – System zarządzania środowiskowego dostępną na stronie internetowej PWiK Sp. z o.o. 

oraz oświadcza, że zrealizuje przedmiot niniejszej umowy z zachowaniem przepisów prawnych w 

zakresie ochrony środowiska. 

ZAŁĄCZNIKI 

§ 9 

Integralną część umowy stanowią: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

2. Oferta przetargowa, 

3. Ogólne Warunki Ubezpieczeń na poszczególne grupy ubezpieczeń. 

 

 

 

……………………       ……………………………… 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

          

…………………………………. 

          BROKER  

 

 


