
Znak Sprawy: IR……………………. 
 
Załącznik nr 6.1 
 

Umowa Generalna ( projekt) 
 

Zawarta w dniu ......................... w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: 
Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski 
reprezentowanym przez: 
1. ................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................ 
zwanym dalej Zamawiającym 
a, 
............................................................. reprezentowanym przez: 
1. ............................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................................... 
zwanym dalej Ubezpieczycielem. 
Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego  o nr sprawy 
...............................                      z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) o następującej 
treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi w zakresie ubezpieczeń majątku świadczone dla 
Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie i na warunkach zawartych w przedstawionej przez 
Ubezpieczyciela ofercie z dnia __________ stanowiącej integralną część umowy. 
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje okres od 26 kwietnia 2017 r. do 
25 kwietnia 2020 r: 
2.1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
2.2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 
2.3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Miasta Tomaszów Lubelski i jego jednostek 
organizacyjnych. 

§ 2 
1. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielonej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę zawarty zostanie w polisach ubezpieczeniowych sporządzonych po zawarciu 
niniejszej umowy. 
2. Polisy ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 1 odpowiadać będą w swej treści 
zakresowi i warunkom ubezpieczenia zawartym w załączniku  nr 1 do SIWZ i w ofercie 
przedstawionej Zamawiającemu przez Ubezpieczyciela z dnia __________ 2017 roku. 

 
§ 3. 

Ubezpieczyciel wystawi dokumenty ubezpieczenia od ryzyk objętych niniejszą umową. 
 
1. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą potwierdzone wystawieniem 
polisy  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej 
działalności na Urząd Miasta Tomaszów Lubelski na każdy  rok ubezpieczenia. 
2. Umowy ubezpieczenia mienia będą potwierdzone wystawieniem polisy 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – na każdą jednostkę organizacyjną 
indywidualnie,  na każdy rok ubezpieczenia 



3. Umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych zostaną 
potwierdzone wystawieniem polis na każdą jednostkę organizacyjną indywidualnie na każdy 
rok ubezpieczenia 
5. Ubezpieczyciel w porozumieniu z Zamawiającym dokona ujednolicenia terminów 
zawierania umów ubezpieczenia  w tym (doubezpieczenia) dotyczących pojedynczej 
jednostki organizacyjnej w taki sposób  aby termin ostatniej umowy upłynął w dniu 
25 kwietnia 2020 r. 
 

§ 4. 
1. Wszelkie sprawy związane ze zgłaszaniem i likwidacją szkód oraz ich obsługą realizowane 
są przez przedstawicielstwa/ oddziały/ centra likwidacji szkód Ubezpieczyciela właściwe dla 
miejsca zdarzenia.  
2. Likwidacja zgłaszanych szkód odbywać się będzie zgodnie z zasadami wynikającymi z 
przywołanych w ofercie ogólnych warunków ubezpieczeń, mających zastosowanie 
do zgłaszanych szkód, z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie 
Generalnej. 
3. W pozostałym zakresie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia przywołanych 
wyżej ogólnych warunków ubezpieczeń. 

§ 5 
1. Strony ustalają, że płatności składki ubezpieczeniowej następować będą w ratach co 
kwartał do 20 dnia miesiąca w danym kwartale na konto podane w polisie – pierwsza rata do 
20.05.2017. 
2. Należności za składki uregulowane zostaną przelewem w terminach określonych w ust. 1. 
3. Z tytułu ubezpieczenia składki będą wnoszone przez jednostkę na którą wystawiona jest 
polisa. 
4. W okresie trwania umowy Zamawiający może ubezpieczać nowo nabyte mienie oraz 
uzupełniać sumę ubezpieczenia (gwarancyjną) po szkodzie wg stawek i wg zakresu 
ubezpieczenia zawartych w ofercie. 
5. Brak zapłaty składki w wyznaczonym terminie nie powoduje zawieszenia ochrony 
ubezpieczeniowej. 
6. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia wygasa w przypadku 
bezskutecznego upływu terminu wezwania do zapłaty zaległej raty składki. Obowiązuje 
uprzednie powiadomienie Zamawiającego o braku wpłaty przez jednostkę organizacyjną 
Zamawiającego. 

§ 6 
 

1. Składka ubezpieczeniowa określona w ofercie Ubezpieczyciela może ulec zmianie w 
trakcie realizacji zamówienia na skutek: 
a) zmian wartości majątku przyjętego do ubezpieczenia i wyszczególnionego w opisie 

przedmiotu zamówienia wynikających ze zwiększania lub zmniejszania stanu 
poszczególnych składników zamówienia  

b) zamówienia dodatkowego. 
2. Składka za krótkoterminowy okres ubezpieczenia obliczona będzie na podstawie 

deklarowanej przez Zamawiającego sumy ubezpieczenia , w oparciu o przyjętą dla 
potrzeb niniejszej umowy stawkę taryfową (roczną) proporcjonalnie do wykorzystanego 
rocznego okresu ubezpieczenia, tj. 1 / 365 składki taryfowej x liczba dni ubezpieczenia. 

3. Wysokość stawek ubezpieczeniowych obowiązuje przez cały okres umowy. 
4. Brak zapłaty składki w wyznaczonym terminie nie powoduje zawieszenia ochrony 

ubezpieczeniowej. 



5. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia wygasa jedynie w 

przypadku bezskutecznego upływu terminu wezwania do zapłaty zaległej raty składki. 

 
 

§ 7 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
2. Odstąpienie od umowy w trybie określonym w ust. 1 dla swej ważności powinno nastąpić 
w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. 
W takim przypadku Ubezpieczyciel może żądać wyłącznie opłacenia składki za okres 
udzielonej Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej. 
 

§ 8 
1. Umowa zostaje zawarta na okres trzech lat od 26.04.2017r. do 25.04.2020r. 
2. Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w związku z przygotowaniem i wykonywaniem 
niniejszej umowy świadczy na rzecz Zamawiającego broker ubezpieczeniowy - 
 Lewczuk Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy  ul. Brzoskwiniowej  1, 20-142 Lublin 
wpisanego do KRS pod numerem 0000206033, zezwolenie PUNU nr 187 / 97. 

 
§ 9 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy 
pisemnej oraz spełnienia warunków określonych w art. 144 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zgodnie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej 
konieczności wprowadzenia zmiany w niżej podanym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 
ust. 1 i 3 cyt. ustawy: 
a) w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia, która będzie wynikać ze zmiany w 

prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu 
zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie 
skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu 
zamówienia. 

b) w części dotyczącej danych podmiotowych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, 
adresu i firmy podmiotu wykonującego przedmiotową dostawę) w związku z 
wewnętrzną reorganizacją w ramach prowadzonej działalności lub wynikająca z 
przekształcenia podmiotowego po stronie wykonawcy w formie sukcesji 
uniwersalnej. 

c) w zakresie obejmującym następujące zmiany: 
- zmiana przedmiotu ubezpieczenia i sum ubezpieczenia na skutek dokonywanych 

przez Zamawiającego inwestycji, nabywanych środków trwałych, ich 
modernizacji i ulepszeniu 

- likwidację środków trwałych, 
d) zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy a treścią 
oferty i/lub SIWZ. 

3. Zamawiający przewiduje także możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia 
 Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, w przypadku: 



a. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie  
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  
Jeśli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek 
Wykonawcy, 

b. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeśli zmiana ta będzie 
powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zwiększenia wynagrodzenia jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, 
uargumentowany wniosek Wykonawcy. 

4. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za 
zgodą obu stron  i zostaną wprowadzone do umowy aneksem. 

 
§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają odpowiednio zastosowanie  
postanowienia SIWZ, Ogólne Warunki Ubezpieczeń, przepisy kodeksu cywilnego, ustawa o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

 
§ 11 

1.Integralną część niniejszej umowy stanowią: załącznik nr 1 do SIWZ , ogólne warunki 
ubezpieczeń , formularz oferty i szczegółowa oferta złożona przez Ubezpieczyciela oraz 
polisy ubezpieczeniowe. 
2.Ogólne warunki ubezpieczenia i inne zapisy umowne stosowane przez Ubezpieczyciela w 
realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie w zakresie , w jakim nie pozostają sprzeczne z  
wymaganiami określonymi przez zamawiającego w SIWZ. Wszelkie warunki określone w 
SIWZ i niniejszej Umowie maja pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w 
Ogólnych Warunkach ubezpieczeń. Ustala się , że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami 
ubezpieczenia wynikającymi z w/w postanowień strony przyjmą do stosowania takie 
rozwiązanie , które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 
§ 12 

 
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 1 
egz. dla Ubezpieczyciela 
2. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
 
za Zamawiającego       za Ubezpieczyciela 


