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Załącznik nr 4 

 
UMOWA - projekt 

 

 

Zawarta w dniu ………………..   r. pomiędzy Zakładem Komunikacji Miejskiej w 

Ciechanowie sp. z o.o. reprezentowanym przez:  

 

Ryszarda Ruszczyńskiego – Prezesa Zarządu 

zwanym dalej Ubezpieczającym 

a 

 …………………………………………………………… 

z siedzibą………………………………………………   

reprezentowanym przez:…………………………………. 

  

zwanym dalej Ubezpieczycielem. 

 

W rezultacie dokonania przez Ubezpieczającego wyboru oferty Ubezpieczyciela, 

w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia mienie Ubezpieczającego określone 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach następujących ubezpieczeń: 

od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, 

ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń 

komunikacyjnych (OC). 

 

§ 2 

 

Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu ochrony na okres wskazany w 

specyfikacji przetargowej, tj. od 01.01.2018 do 31.12.2018, 

- dla ubezpieczeń komunikacyjnych okres wskazany w Tabeli D do SIWZ. 
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§ 3 

 

Zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczający potwierdza poprzez 

wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną 

Ubezpieczającemu 

§ 4 

 

Za udzieloną ochronę Ubezpieczony zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej 

wysokości ………………  zł, (słownie………………………………… złotych:  ).  

                                                            

§ 5 

 

Ubezpieczający zapłaci składkę ubezpieczeniową w 4 ratach:  

- I rata w kwocie .................zł płatna przelewem do 20.01.2018 r., 

- II rata w kwocie ................zł płatna przelewem do 20.04.2018 r., 

- III rata w kwocie ...............zł płatna przelewem do 20.07.2018 r., 

- IV rata w kwocie ...............zł płatna przelewem do 20.10.2018 r., 

 

§ 6 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia tj.: 

1…………. 

2…………. 

3………….. 

4…………. 

5………… 

 

oraz powszechnie obowiązujące przepisy. 

 

§ 7 
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Do zawartych w wyniku przetargu umów ubezpieczenia mają zastosowanie 

następujące klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej: 

 

1. Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 

klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że 

Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy 

umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie, gdy szkody te zostały wyrządzone 

przez  reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za 

reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), 

które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa własności 

uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem, z włączeniem 

prokurentów, ustanowionych przez ten podmiot. Za szkody powstałe z winy umyślnej 

lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami ubezpieczonego 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych 

zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Klauzula 

obligatoryjna. 

2. Klauzula przepięcia – rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe 

bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w 

szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i 

sieciach energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu 

elektrycznego (zmiana w napięciu lub natężeniu) w ubezpieczeniu od ognia innych 

zdarzeń losowych do limitu 100.000,00 zł. Jednocześnie przedstawiona definicja 

przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będzie 

przepięcie. (tj. do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych). 

Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, a definicja dotyczy także 

szkody w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Klauzula 

obligatoryjna. 

3. Klauzula przewłaszczenia mienia – ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana 

mimo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia między jednostkami 

organizacyjnymi Ubezpieczającego lub przeniesienia własności ubezpieczonego 

mienia na nowo powołane jednostki Ubezpieczającego. Dotyczy ubezpieczenia od 

ognia i innych żywiołów oraz elektroniki od wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

4. Klauzula płatności rat – w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest 

uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych; 

jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu 

bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień 

złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek 

Ubezpieczyciela. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 
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5. Klauzula rozstrzygania sporów – spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują 

sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula 

obligatoryjna. 

6. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest w 

wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia 

danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez 

fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami 

jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, 

demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie 

od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Klauzula obligatoryjna. 

7. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu - ochroną 

ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe i wyposażenie, oraz dodatki i 

ulepszenia w zgłoszonych do ubezpieczenia środkach trwałych i wyposażeniu, w 

których posiadanie wejdzie ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. 

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na ubezpieczonego 

ryzyka związanego z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce 

ubezpieczenia. Rozliczenie składki za ubezpieczony sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni po 

zakończeniu okresu ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis”. Dotyczy 

ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. Klauzula obligatoryjna. 

8. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym - ochroną 

ubezpieczeniową zostaje objęty sprzęt elektroniczny, oraz dodatki i ulepszenia 

zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu, w których posiadanie wejdzie ubezpieczony 

podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 

momentu przejścia na ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia, po 

dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Rozliczenie składki za ubezpieczony 

sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia wg systemu „pro 

rata temporis”. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

Klauzula obligatoryjna. 

9. Klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno 

nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody 

lub uzyskania o niej wiadomości. Ubezpieczyciel może określić w OWU dłuższe 

terminy zgłaszania szkód. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

10.  Klauzula czasu ochrony – brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź 

którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje 

wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony 

ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest zawiadomić 

Ubezpieczającego o braku wpłaty oraz wyznaczyć dodatkowy co najmniej 10 dniowy 

termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela 

w dodatkowo wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel zawiesza ochronę 
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ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki lub rozwiązuje umowę o 

czym informuje ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

11.  Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – Ubezpieczyciel 

oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje 

za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli 

w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, 

Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w 

zabezpieczniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy Ubezpieczającemu termin 

na ich uzupełnienie nie krótszy niż 21 dni.  Po przeprowadzeniu inspekcji 

Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które 

określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

12.  Klauzula dewastacji budynków i budowli  – z zachowaniem pozostałych, nie 

zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony 

uzgodniły, że: 

a) zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w 

ubezpieczonych budynkach i budowlach w wyniku dewastacji.  

b) za dewastację przyjmuje się rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego 

mienia przez osoby trzecie, w tym poprzez tzw. graffiti oraz kradzież elementów 

zewnętrznych np. rynien. 

c) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 10.000,00 zł. 

W odniesieniu do niniejszej klauzuli nie będą stosowane franszyzy i udziały własne w 

szkodzie.  

Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Klauzula 

obligatoryjna. 

13. ….... 

14. …... 

15. ….... 

 

 

 

§ 8 

 

Do zawieranych umów ubezpieczenia nie mają zastosowanie franszyzy i 

udziały własne. 
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§ 9 

 

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przeprowadzenia oględzin przedmiotu szkody 

w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. 

W sytuacji braku oględzin we wskazanym okresie ubezpieczony po dokonaniu 

we własnym zakresie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej uszkodzenia i 

spisaniu protokołu z oględzin uszkodzonego mienia może przystąpić do naprawiania 

szkody. 

Na życzenie ubezpieczonego ubezpieczyciel dokona również, w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia, oględzin pojazdu po szkodzie za którą 

odpowiedzialność ponosi posiadacz innego pojazdu i która będzie likwidowana z OC 

jego pojazdu.  
 

§ 10 

 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Ubezpieczającego. 

 

§ 11 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta przetargowa stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 

§ 12 

 

Ubezpieczyciel zobowiązuje się przyjąć do ubezpieczenia mienie zgłaszane 

przez Ubezpieczającego w trakcie trwania niniejszej umowy na warunkach i stawkach 

nie mniej korzystnych niż zaproponowane w ofercie przetargowej. 

 

§ 13 

 

Umowę zawarto na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 

§ 14 
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 
 
Załączniki 
1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
2 Oferta Wykonawcy 
 
 
 
........................................................                             .................................................                                     
             Ubezpieczyciel                                                               Ubezpieczający 


