
Załącznik nr 8 a - b do SIWZ – wzory umów 
 

 
Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY – część 01 

 

Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu ……………………   w Ostródzie 
(zwana dalej Umową) pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO  

reprezentowanym przez: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

zwanym dalej Ubezpieczającym 

a 

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

reprezentowanym przez: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

zwanym dalej Ubezpieczycielem, 

 

§ 1 
1. Niniejsza Umowa określa warunki na jakich zawierane i wykonywane będą ubezpieczenia Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp.  z o.o. w zakresie następujących rodzajów 

ubezpieczeń: 
Część 01  

Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku. 

1. Do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy zastosowanie mają: 
      Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku 

………………………………………………………………………………………. 

2. Postanowienia zawarte w treści SIWZ, w tym klauzul dodatkowych, mają pierwszeństwo stosowania przed 
zapisami OWU, o których mowa w ust. 2. 

 

§ 2 

1. Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta na okres od 21.01.2015 r do 31.12.2016 r.  i dzieli się na dwa okresy 
rozliczeniowe zgodnie z poniższym harmonogramem: 

1) 21.01.2015r. do 31.12.2015 r.., 
2) 01.01.2016 r.. do 31.12.2016 r.. 

2. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów poświadczających udzielenie ochrony 
ubezpieczeniowej oraz dokumentów określających wysokość składek zgodnie z SIWZ oraz ofertą. 

3. Składka w wysokości ……………………… (słownie ……………………………….…….) płatna będzie w 4 
ratach w całym okresie ubezpieczenia, w oparciu o wystawione polisy/certyfikaty zgodnie z poniższym 
harmonogramem: 

 Za pierwszy okres rozliczeniowy: 
I rata w terminie do 24.02.2015r., 
II rata w terminie do 24.08.2015r., 

 Za drugi okres rozliczeniowy: 
III rata w terminie do 24.02.2016r., 
IV rata w terminie do 24.08.2016r. 

4. Dla każdego okresu rozliczeniowego, przed wystawieniem dokumentów potwierdzających udzielenie ochrony 
ubezpieczeniowej, sumy gwarancyjne zostaną zweryfikowane. 

5. Wszelkie limity oraz sumy gwarancyjne będą miały zastosowanie w pełnej wysokości do każdego okresu 
rozliczeniowego. 

§ 3 

Warunki dotyczące realizacji obowiązków z umowy: 



1) Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty powstania szkody lub 
powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. Ubezpieczający ma obowiązek 
pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że 
zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub 
gdy grozi to zakłóceniem funkcjonowania jednostki/spółki celowej. Ubezpieczyciel nie może się powoływać 
na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. 
Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela. 

2) Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami przypada w sobotę lub w dzień 
ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po tym dniu 

3) Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy 
wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie obowiązków zawartych w umowie, to ma 
ona zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku miało wpływ na powstanie lub zwiększenie 
rozmiaru szkody i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na 
powstanie lub zwiększenie się szkody. 

4) Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziane są postanowienia zobowiązujące 
Ubezpieczającego do usunięcia zagrożeń ubezpieczonego mienia lub szczególnie niebezpiecznych 
okoliczności, ulegają one zmianie na: 

„Ubezpieczający zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do zminimalizowania szczególnego 
zagrożenia. Powyższe dotyczy także zagrożenia, którego zminimalizowania domagał się Ubezpieczyciel.”  

 

§ 4 
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od 

umowy w następujących sytuacjach: 
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; odstąpienie od umowy w tym 
wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) zostanie złożony wniosek o upadłość lub likwidację firmy Wykonawcy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 

2.   Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt. 2-3 nastąpi z winy Wykonawcy. 

3.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia    

i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres 

ochrony ubezpieczeniowej. 

 

§ 5 

Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, 
jeżeli zostały dokonane drogą faksową, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Niniejsze nie 
dotyczy oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy, dla skuteczności którego wymagana jest forma pisemna. 

 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ubezpieczający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej              
w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy 
ubezpieczenia), w przypadku gdy wystąpi: 
1) zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na świadczenie usługi będącej przedmiotem 

niniejszego postępowania, 
2) zmiana w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego wiążąca się z koniecznością dostosowania do 

niej umowy, 
3) zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy 

ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Ubezpieczającego. 
4) zmiana zasad płatności w zakresie: 

a) terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na zapłatę składek 

przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez 

dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, 

b) wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; w przypadku zmiany 

wartości/ilości majątku, doubezpieczenia mienia po szkodzie;  

 

§ 7 



1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz OWU wymienionymi w § 1 pkt 2 mają zastosowanie 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm). 

2. Sądem właściwym dla rozwiązywania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 

3. Strony Umowy przyjmują zobowiązanie zachowania poufności, dotyczącej treści Umowy oraz informacji 
związanych z jej przygotowaniem i realizacją. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Umowy ubezpieczenia będą wykonywane za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego – EIB S.A.                     
z siedzibą  w Toruniu,  ul. Jęczmienna 21, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000050455. 

 
 

Ubezpieczyciel      Ubezpieczający 



Załącznik 8b - PROJEKT UMOWY – część 02 
 

Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu ……………………   w Ostródzie 
(zwana dalej Umową) pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO  

reprezentowanym przez: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

zwanym dalej Ubezpieczającym 

a 

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

reprezentowanym przez: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

zwanym dalej Ubezpieczycielem, 

 

§ 1 

1.   Niniejsza Umowa określa warunki na jakich zawierane i wykonywane będą ubezpieczenia dla ryzyk 
związanych z posiadaniem i użytkowaniem przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
RUDNO pojazdów mechanicznych (dalej pojazdy), stanowiących flotę Ubezpieczającego. 

2.   W skład floty wchodzą pojazdy, które w czasie obowiązywania Umowy stanowią własność lub są użytkowane 
na podstawie tytułu prawnego, innego niż prawo własności (jako przedmiot umowy leasingu, najmu, 
dzierżawy) przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO.. 

3.   Wykaz pojazdów stanowiących flotę na dzień zawarcia Umowy zawiera Załącznik Nr 7 do SIWZ.  

4. Pojazdy zgłaszane do ubezpieczenia w czasie trwania niniejszej Umowy zostaną objęte ochroną na 
warunkach Umowy na podstawie zgłoszenia przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
RUDNO, o którym mowa w pkt 5 opisu przedmiotu zamówienia (część 02). 

5.   Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel wystawi bezskładkowo zieloną kartę. 

6. Załączony wykaz pojazdów (wraz z wskazaniem rodzajów ubezpieczeń, które mają być zawarte dla 
pojazdów) zostanie uaktualniony przed zawarciem Umowy. 

7. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej lub rozwiązania ubezpieczenia przed upływem okresu 
na jaki zostało zawarte ubezpieczenie, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres 
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki z tytułu ubezpieczenia OC, AC, NNW przysługuje 
za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 

8. Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta na okres 21.01.2015r. do 31.12.2016 r.. i dzieli się na dwa okresy 
rozliczeniowe: 
1) 21.01.2015r. do 31.12.2015 r.., 
2)   21.01.2016r. do 31.12.2016 r.. 

 
9. Składka określona w polisach płatna będzie w terminie 14 dni od ich wystawienia. 

§ 2 

1.   Niniejsza Umowa dotyczy współpracy Stron w zakresie następujących rodzajów ubezpieczeń: 
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe                  

w związku z ruchem tych pojazdów (dalej ubezpieczenie OC), 
2) ubezpieczenie autocasco obejmujące ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego 

pojazdu (dalej ubezpieczenie AC), 
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu (dalej 

ubezpieczenie NNW), 
4) ubezpieczenie Assistance (bezskładkowe). 

2.   Do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy zastosowanie mają: 
1) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 
392 ze zm.); 



2) ogólne warunki ubezpieczenia AUTO CASCO 
………………………………………………………………………………. 

3) ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów 
mechanicznych 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

4) ogólne warunki ubezpieczenia oraz szczególne warunki ubezpieczenia assistance …………………….. 

3. Postanowienia zawarte w treści SIWZ, w tym klauzul dodatkowych, mają pierwszeństwo stosowania przed 
OWU, o których mowa w ust. 2. 

 

§ 3 

1. Okresy ubezpieczenia pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w danym okresie rozliczeniowym 
rozpoczynać się będą w dniu wskazanym w zgłoszeniu pojazdu do ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczyciel wystawi odrębne polisy dla pojazdów będących w posiadaniu Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych RUDNO.  

3. Okresy ubezpieczenia floty pojazdów, w tym nowo nabytych pojazdów w czasie obowiązywania niniejszej 
Umowy, zostaną zrównane tak, aby początkowa data okresów ubezpieczenia pojazdów pokrywała się 
z początkową datą okresu rozliczeniowego. 

4. W związku z zasadą określoną powyżej składka za ubezpieczenia AC, NNW, ASS dla pojazdów nowo 
nabytych zostanie naliczana pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 

5.   W ubezpieczeniu OC wyrównanie okresów ubezpieczenia będzie realizowane przez: 
1) zawarcie umowy ubezpieczenia na okres 12 miesięcy, z rozłożeniem składki na dwie raty – bez 

pobierania zwyżki z tytułu rozłożenia płatności na raty; 
2) pierwsza rata składki jest należna za okres od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia dla danego pojazdu 

do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego Umowy; 
3) druga rata składki jest należna za okres od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego Umowy do 

ostatniego dnia umowy ubezpieczenia dla danego pojazdu. Wysokość drugiej raty składki stanowi 
różnicę pomiędzy wysokością składki rocznej a wysokością pierwszej raty obliczonej zgodnie                         
z zapisami w pkt. 2). 

4) Strony uznają, że wszystkie indywidualne umowy ubezpieczenia OC zawarte w ramach Umowy zostały 
rozwiązane ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania okresu rozliczeniowego pod warunkiem 
kontynuacji ubezpieczenia. W takiej sytuacji druga rata składek określona w pkt 3 nie będzie 
wymagalna. 

5) W przypadku przeniesienia ryzyka OC do innego zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczający prześle do 
Ubezpieczyciela oświadczenia o zawarciu umów ubezpieczenia oraz zwróci Ubezpieczycielowi 
dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia OC wystawione na wyrównany okres ubezpieczenia, 
w terminie 30 dni od daty wyrównania okresu ubezpieczenia.  

6) Wyrównanie okresu ubezpieczenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia pojazdu przed 
wnioskowaną datą tegoż wyrównania. 

 

§ 4 
1.   Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od 

umowy w następujących sytuacjach: 
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; odstąpienie od 
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, 

2) zostanie złożony wniosek o upadłość lub likwidację firmy Wykonawcy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 

2.  Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt. 2-3 nastąpi z winy Wykonawcy. 

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia    

i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres 

ochrony ubezpieczeniowej. 

§ 5 

Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, 
jeżeli zostały dokonane drogą faksową, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Niniejsze nie 
dotyczy oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy, dla skuteczności którego wymagana jest forma pisemna. 
 

§ 6 



1. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ubezpieczający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej              
w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy 
ubezpieczenia), w przypadku gdy wystąpi: 
1) zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na świadczenie usługi będącej przedmiotem   

niniejszego postępowania, 
2) zmiana w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego wiążąca się z koniecznością dostosowania do 

niej  umowy, 
3) zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy 

ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Ubezpieczającego. 
4) zmiana zasad płatności w zakresie: 

a) terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na zapłatę składek    
przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez 
dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, 

b)  wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; w przypadku zmiany 

wartości/ilości majątku, doubezpieczenia mienia po szkodzie;  

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz OWU wymienionymi w § 1 pkt 2 mają zastosowanie 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm). 

2. Sądem właściwym dla rozwiązywania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 

3. Strony Umowy przyjmują zobowiązanie zachowania poufności, dotyczącej treści Umowy oraz informacji 
związanych z jej przygotowaniem i realizacją. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Umowy ubezpieczenia będą wykonywane za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego – EIB S.A.                
z siedzibą  w Toruniu,  ul. Jęczmienna 21, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000050455. 

 
 
Ubezpieczyciel      Ubezpieczający 


