Znak Sprawy:
Załącznik Nr 6.3 do SIWZ
Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów
(maszyn wolnobieżnych)
zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu .........................

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 w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr IR………………………. .przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
ze zm.) o następującej treści:
§ 1.
Postanowienia ogólne.
1. Umowa Generalna, zwana dalej Umową reguluje zasady współpracy pomiędzy
Zamawiającym /Ubezpieczającym i Ubezpieczycielem, określa zasady zawierania i realizacji
umów
ubezpieczeń
komunikacyjnych
dotyczących
maszyn
wolnobieżnych
Ubezpieczającego w zakresie i na warunkach zawartych w przedstawionej przez
Ubezpieczyciela ofercie z dnia ………….. stanowiącej integralną część umowy.
2. Umowa została zawarta na czas określony 36 miesięcy i obowiązuje
od dnia 26-04-2017 r. do dnia 25-04-2020 r. z rocznym polisowaniem.
3. Umowa obejmuje maszyny wolnobieżne będące w posiadaniu Ubezpieczającego, tj.
maszyny stanowiące jego własność lub będące w jego posiadaniu w dniu zawarcia niniejszej
umowy i zgłoszone do ubezpieczenia .
4. Wykaz maszyn zgłoszonych do ubezpieczenia stanowi dla części III zamówienia załącznik
nr 4 do SIWZ do niniejszej umowy
5. Maszyny dołączane w okresie obowiązywania niniejszej umowy, tj. maszyny nowo

nabywane przez Ubezpieczającego, a także stanowiące jego własność lub używane
przez Ubezpieczającego na podstawie stosownych umów cywilnoprawnych, nie
ujęte w chwili zawarcia umowy w załączniku nr 4 do SIWZ i nr 1 do niniejszej
umowy zostaną przyjęte do ubezpieczenia na warunkach niniejszej umowy i SIWZ
oraz zgodnie ze złożoną ofertą Ubezpieczyciela o ile będą maszynami z jednej z
uwzględnionych grup pojazdów, w innym przypadku Zamawiający wyraża zgodę
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na ustalenie odrębnych stawek/składek po dokonaniu Indywidualnej Oceny
Ryzyka.
5. Zamawiający akceptuje możliwość wprowadzenia składek minimalnych dla
ubezpieczeń komunikacyjnych, o ile nie przekraczają one kwoty 40,00PLN

1.

2.

3.
4.

1.

2.
3.

4.

§ 2.
Zakres ubezpieczenia.
Na mocy niniejszej Umowy Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na rzecz
Ubezpieczającego w zakresie:
a) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC),
b) dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i
pasażerów powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (NW).
Do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej umowy zastosowanie mają:
a) w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych - Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o Ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2060 z późn.
zm.), z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy Generalnej
b) w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) – aktualne
ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków –z
uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy Generalnej
Ogólne warunki ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. b) stanowią odpowiednio
załączniki nr 2 do niniejszej Umowy Generalnej.
Szczegółowe warunki ubezpieczenia OC, NNW określone zostały w załączniku Nr 1 do
SIWZ.
§ 3.
Okres ubezpieczenia.
Dla maszyn wchodzących do ubezpieczenia OC w okresie obowiązywania Umowy, okres
ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po zakończeniu aktualnej umowy
ubezpieczenia lub od dnia określonego przez Ubezpieczającego i trwa 12 miesięcy.
Dla maszyn nowo nabywanych okres ubezpieczenia OC rozpoczyna się od momentu
zakupu pojazdu, nie później niż w dniu rejestracji i trwa 12 miesięcy.
W niniejszej umowie ma zastosowanie Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia
pojazdów mechanicznych do terminu wznowienia ubezpieczenia mienia Urzędu Miasta w
Tomaszowie Lubelskim – termin wznowienia 26.04.2018r. oraz na 3 rok obowiązywania
umowy - termin wznowienia 26.04.2019
W przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Ubezpieczycielem, najpóźniej w ostatnim
dniu obowiązywania niniejszej Umowy, kolejnej umowy określającej warunki zawierania
umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz zawarcia na jej
podstawie kolejnych umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla
dotychczas ubezpieczonych maszyn (pojazdów) z początkiem okresu ubezpieczenia
przypadającym na następny dzień po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej
Umowy, wszystkie dotychczasowe umowy ubezpieczenia OC pojazdów( maszyn
wolnobieżnych ) zawarte na warunkach ust. 1, na mocy porozumienia stron zostaną
rozwiązane ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania niniejszej Umowy generalnej.
6. W przypadku opisanym w ust. 3 składka za niewykorzystany okres ochrony
Ubezpieczeniowej zostanie zaliczona, indywidualnie dla każdego pojazdu, na poczet
składki należnej za kolejny roczny okres ubezpieczenia, wynikający z zawarcia umowy
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na warunkach kolejnej umowy
generalnej. W takim przypadku nie będą pobierane przez Ubezpieczyciela opłaty
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manipulacyjne. Niewykorzystana część składki może zostać także zwrócona na podstawie
przesłanego wniosku na rachunek wskazany przez Zamawiającego.
7. W przypadku braku zawarcia przez Zamawiającego z Ubezpieczycielem kolejnej umowy, o
której mowa w ust. 5 ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, wchodzących
do ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej umowy skończy się wraz z upływem
rocznego okresu ubezpieczenia, określonego od daty przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia,
pod warunkiem złożenia wypowiedzenia najpóźniej na dzień przed ostatnim dniem
ochrony ubezpieczeniowej.
§ 4.

Forma zawarcia ubezpieczenia.
1. Umowy ubezpieczenia w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC będą potwierdzane
indywidualnymi polisami, wystawionymi dla każdego przyjętego do ubezpieczenia pojazdu, o
którym mowa w § 1 lub polisami zbiorczymi na dany okres ubezpieczenia z wykazem
pojazdów( maszyn wolnobieżnych ) przyjętych do ubezpieczenia i jednocześnie dokumentem
potwierdzającym zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu
mechanicznego ( maszyn wolnobieżnych )wystawionym na każdy pojazd objęty ochroną
ubezpieczeniową w ramach polisy zbiorczej.
Na każdy pojazd ( maszynę wolnobieżną )wystawiony zostanie Certyfikat potwierdzający
zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
2. Umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków będą
potwierdzane na polisie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

3. Polisy zostaną wystawione na następujące okresy ubezpieczenia:
a)pierwszy roczny okres ubezpieczenia od 26-04-2017r. do 25-04-2018r.
b)drugi roczny okres ubezpieczenia od 26-04-2018r. do 25-04-2019r.
c) trzeci roczny okres ubezpieczenia od 26-04-2019r. do 25-04-2020r.
§ 5.
Składka za ubezpieczenie.
Składka za ubezpieczenie pojazdów wynosi odpowiednio:
1) ubezpieczenie OC – za okres dwunastomiesięczny zgodnie
z załącznikiem nr 4 wynosi ………………………..
3) ubezpieczenia NNW - za dwunastomiesięczny okres za pojazdy
zgodnie z załącznikiem nr. 4 wynosi ………………………………
§ 6.
Płatność składki.
1. Składka za ubezpieczenia z 36 miesięcznym okresem ubezpieczenia płatna jest w okresie
rocznego okresu ubezpieczenia w 4 ratach w terminach:
I. rok obowiązywania umowy
a) 20.05.2017r.
b) 20.08.2017.
c) 20.11.2017.
d) 20.02.2018.
II. rok obowiązywania umowy
a) 20.05.2018r.
b) 20.08.2018.
c) 20.11.2018.
d) 20.02.2019
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III. rok obowiązywania umowy
a) 20.05.2019r.
b) 20.08.2019.
c) 20.11.2019.
d) 20.02.2020
(albo indywidualnie za każdy pojazd do 25 dnia miesiąca, w którym pojazd ( maszyna
wolnobieżna ) zostaje objęty ubezpieczeniem na podstawie niniejszej umowy)
2.

Składka za umowy z okresem ubezpieczenia krótszym niż 12 miesięcy w
ubezpieczeniach NNW liczczona jest pro rata za ilość dni udzielanej ochrony i płatna
jest w ratach co 3 miesiące, w terminach określonych w polisie, I rata płatna w do 25
dnia miesiąca, w którym pojazd zostaje objęty ubezpieczeniem na podstawie niniejszej
umowy
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Składka płatna jest na rachunek bankowy Ubezpieczyciela ................................................

4.

Zwrot składki naliczany będzie w systemie pro rata za okres niewykorzystany (składka
roczna za dany pojazd/ 365 x ilość dni niewykorzystanych) bez potrącania kosztów
manipulacyjnych. Zwrot składki przysługuje w stosunku do pojazdów, z ubezpieczenia
których nie była zgłoszona szkoda lub nie było wypłacone odszkodowanie. Zwrot
realizowany będzie na podstawie wniosku ze wskazaniem numeru rachunku
bankowego, na który ma zostać przekazana niewykorzystana składka.
§ 7.
Zasady zgłaszania i obsługi szkód komunikacyjnych

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 w Polsce lub właściwych dla miejsca zamieszkania - siedziby
uprawnionego użytkownika pojazdu.
2. Likwidacja zgłaszanych szkód odbywać się będzie zgodnie z zasadami wynikającymi z
przywołanych na wstępie ogólnych warunków ubezpieczeń, mającymi zastosowanie do
zgłaszanych szkód, z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie
Generalnej i załączniku nr 1 do SIWZ.
3. W pozostałym zakresie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia przywołanych na
wstępie ogólnych warunków ubezpieczeń.
4. Odszkodowanie płatne jest z podatkiem VAT
§ 8.
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.
§ 9. Postanowienia końcowe.
1. Zobowiązania stron powstałe podczas i w ramach obowiązywania niniejszej umowy, które
nie zostały rozliczone do dnia jej rozwiązania będą wykonywanie na warunkach w niej
określonych do końca trwania ważności umów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów (
maszyn wolnobieżnych ), zawartych na podstawie niniejszej umowy.
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2. Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w związku z przygotowaniem i wykonywaniem

niniejszej umowy świadczy na rzecz Zamawiającego broker ubezpieczeniowy Lewczuk Sp. z
o.o. ul. Brzoskwiniowa 1, 20-142 Lublin – zezwolenie PUNU nr 187/97.
3. 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.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności oraz spełnienia warunków określonych w art. 144 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
5. 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.
7. 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.
8. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem.
§ 10
Integralną część umowy stanowią : SIWZ , Ogólne Warunki Ubezpieczeń , Formularz ofertowy
złożony przez Ubezpieczyciela oraz polisy ubezpieczeniowe.
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§ 11
1.
Wszelkie spory wynikłe z umowy będą rozstrzygały właściwe sądy dla Zamawiającego.
2.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA /UBEZPIECZYCIEL
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