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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Projekt Umowy 

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ  

NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 

8/ZP/ZGO/2014 

zawarta w dniu ………………… roku w Bielsku-Białej 

 

pomiędzy 

 

……………………………………………………………………………………………………………zwa

nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS  nr ……………….,                              

NIP…….……………….., REGON……..………………….. reprezentowanym przez:  

…………………………………………. 

a 

Zakładem Gospodarki Odpadami S.A., ul. Krakowska 315d, 43-300 Bielsko - Biała,  zwanym w dalszej 

części umowy Zamawiającym, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców  w Sądzie Rejonowym w Bielsku – 

Białej pod numerem KRS nr 0000044393, o kapitale zakładowym w wysokości 11.580.300,00 zł (wpłaconym 

w całości) i nadanym numerze NIP 547-19-00-421, REGON 072321490, reprezentowaną przez: 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

                                                                                 § 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej  

w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. 

2. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy Generalnej będą ryzyka 

wymienione w SIWZ: 

a)  Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, eksplozja, 

implozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, śnieg, lawina, osunięcie 

i zapadanie ziemi, uderzenie pojazdu kołowego, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, dym, sadza, 

szkody wodociągowe, akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną, 

szkody spowodowane przez zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia z powodu zdarzenia 

objętego ochroną),  

b)  Ubezpieczenie maszyn od awarii; 

c)  Ubezpieczenie maszyn budowlanych od awarii; 
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d)  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego; 

e)  Ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży z włamaniem; 

f)  Ubezpieczenie gotówki od kradzieży z włamaniem; 

g)  Ubezpieczenie gotówki od rabunku; 

h)  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

3. W przypadku konieczności zawarcia dodatkowych ubezpieczeń sporządzone zostaną odpowiednie 

aneksy określające szczegółowo przedmiot, zakres i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 

                                                                                  § 2 

Umowa  dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w  § 1 ust.1 zawarta zostanie na okres 12 miesięcy,  

od dnia 13.11.2014 roku  – do dnia 12.11.2015 roku. 

 

                                                                                  § 3 

1. Zakres ubezpieczeń zawartych na podstawie Umowy Generalnej określony jest szczegółowo                    

w SIWZ wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą miały zastosowanie 

postanowienia SIWZ,  oraz niniejszej Umowy Generalnej oraz właściwych ogólnych warunków 

ubezpieczeń. 

2. Warunki określone w SIWZ i niniejszej Umowie Generalnej mają pierwszeństwo przed 

postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. 

                                                                             § 4 

1. Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy , ustalona w wyniku postępowania 

przetargowego w wysokości………………………… zostanie podzielona na 4 równe  raty. 

2. Składki płacone będą do 30-ego dnia danego miesiąca. 

                                                                             § 5 

Stawki  podane w ofercie z dnia……………………….. są stałe przez okres obowiązywania umowy. 

                                                                             § 6 

1. Strony tj. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie możliwość zmian warunków Umowy Generalnej 

oraz umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych  w  przypadku  gdy  zmiana  ta  dotyczyć  będzie:  zmian  w  przedmiocie  ubezpieczenia  

w polisach wystawianych na okres wskazany w SIWZ w zakresie aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, 

sum ubezpieczenia, terminu realizacji zamówienia. 
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2. Wszystkie doubezpieczenia zawierane w trakcie trwania umowy kalkulowane będą na  bazie stawek 

określonych w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ). 

 

                                                                               § 7 

1. Termin wykonania ubezpieczenia ma obejmować okres 12 miesiące tj. od 13.11.2014 roku  

do 12.11.2015 roku. 

2. Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 3-

miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, 

przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje 

się wyłącznie:  

- brak możliwości zapewnienia ochrony reasekuracyjnej dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych                            

w Umowie Ubezpieczenia,  

-  przekroczenie wskaźnika szkodowości w pierwszym okresie rozliczeniowym tj. gdy szkodowość  

rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań do składki przypisanej z umów 

ubezpieczenia za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 70 %. 

3. Na okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel wystawi polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie 

umowy ubezpieczenia. 

 

                                                                               § 8 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

                                                                               § 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Ustaw ubezpieczeniowych z dnia 22.05.2003 r. oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.                                                                        

                                                                              § 10 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej,         

a dopiero w braku możliwości osiągnięcia porozumienia przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby 

Ubezpieczonego.             
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                                                                           § 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 
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