
Załącznik nr 3 
 
                                                 - W z ó r - 
 
 

UMOWA GENERALNA NR ……………/……………… 
 
zawarta w Nowym Sączu w dniu …............. 2022 r.  

pomiędzy: 

Powiatem Nowosądeckim w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu  

33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136,  

Zwanym dalej „Ubezpieczającym” , reprezentowanym przez:  

 
1. Dyrektora ………………………………. 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej  „Ubezpieczycielem” reprezentowanym przez : 

 
1. …………………………………………………………………………………………………………………….

. 
 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
zapytania ofertowego (Nr sprawy PZD-ZAM.261.77.2022.WZ) zawarto umowę następującej treści: 
 

§1  

POSTANOWIENIA GENERALNE 

1.Postanowienia niniejszej umowy ubezpieczenia, a także innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie 
zawarcia umowy ubezpieczenia mają pierwszeństwo przez zapisami OWU. W zakresie nie uregulowanym 
postanowieniami niniejszej Umowy Generalnej zastosowanie mogą mieć Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
danego Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z niniejszą umową. Wszelkie wątpliwości należy 
interpretować na korzyść Ubezpieczającego.  

2. Ubezpieczyciel, dokonał właściwej oceny ryzyka oraz zabezpieczeń we własnym zakresie i posiada 
wiedzę co do ryzyka i stanu zabezpieczeń. Jednocześnie Ubezpieczyciel uznaje aktualny stan 
zabezpieczeń u Ubezpieczającego jako wystarczający i nie będzie wnosił zastrzeżeń z tego tytułu. 
 

§ 2 
RODZAJE UBEZPIECZEŃ OBJĘTYCH UMOWĄ GENERALNĄ 

 
1.Umowa dotyczy ubezpieczenia …………………………….., i obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń: 

- ……………………………….. 
- ……………………………….. 
- ……………………………….. 
- ……………………………….. 

2. Na podstawie i na warunkach niniejszej Umowy Generalnej Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu 
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń określonych w ustępie 1, na czas trwania niniejszej 
umowy określony w §3.  
 
3. Szczegółowy zakres świadczeń ubezpieczyciela określa opis przedmiotu zamówienia zawarty  
w Załączniku nr 2 do Zaproszenia. 



§3  
OKRES TRWANIA UMOWY 

 
1. Niniejsza umowa ubezpieczenia obowiązuje  
- dla Części 1, Części 2 i Części 4  
od dnia: 01.01.2023 r. godz. 00.00 do dnia 31.12.2023 r. godz. 24:00   
- dla Części 4 – Ubezpieczenia komunikacyjne  
- od dnia 29.12.2022 r. godz. 00.00 do dnia 28.12.2023 r. godz. 24:00)  
i odpowiada 12–miesięcznemu okresowi ubezpieczenia. 
 
2. Na okres ubezpieczenia/polisowy zostanie wystawiona polisa ubezpieczeniowa obejmująca 
ubezpieczenia określone w §2 ust. 1, uwzględniająca aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki 
za dany okres ubezpieczenia/polisowy, a także termin płatności składki i rachunek bankowy, na który będzie 
płacona należna składka. 

§4 
SUMY UBEZPIECZENIA 
 

1. Sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności Ubezpieczyciela określone są w załączniku do 
niniejszej umowy Generalnej, o którym mowa w §2 ust. 3. 

 
§ 5 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA – WYSOKOŚĆ, PŁATNOŚĆ, ROZLICZANIE 
 

1. Stawki i warunki ubezpieczenia obowiązujące w niniejszej Umowie Generalnej są niezmienne w okresie 
obowiązywania umowy określonym w §3 i będą miały zastosowanie wobec mienia, którego posiadanie 
wejdzie Ubezpieczający w całym okresie trwania umowy ubezpieczenia.  W umowie obowiązują stawki lub 
składki wynikające z formularza oferty cenowej Ubezpieczyciela, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej 
umowy generalnej. 
 
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy z zastrzeżeniem postanowień § 9 wynosi: ) 

2.1 …………………………… zł. (słownie: ………………………………………..……./100 złoty)  
dla Części nr 1 – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk losowych i ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

2.2……………………………..zł. ( słownie: ……………………………………………./100 zł ) 
dla Części nr 2  -  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej  

2.3………..………………….. zł. (słownie: ………………………………………………………/100 złoty 
dla Części nr  3 – Ubezpieczenie komunikacyjne  

2.4………………..…………………… zł. ( słownie: …………………………………………./100 zł)  
dla Części nr 4 – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych 

 
3. Składki za roczny okres ubezpieczenia płatne będą przelewem bankowym na rachunek bankowy 
Ubezpieczyciela wskazany na Polisie Ubezpieczeniowej. Płatność składki będzie następowała w terminie 30 
dni dla I raty płatności i w terminie 180 dni dla II raty płatności, od daty zwarcia umowy. 
 
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ubezpieczającego.  

 
§6 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 
 

1. Do niniejszej umowy zastosowanie mają następujące ogólne warunki ubezpieczenia; z zastrzeżeniem §1 

ust. 1 niniejszej umowy 

a) ............................................................ 

b) ………………………………………….. 

c) …………………………………………. 



 
§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Ubezpieczającego, Ubezpieczycielowi przysługuje 
wyłącznie prawo do wynagrodzenia za okres, w którym był zobowiązany do udzielania ochrony 
ubezpieczeniowej. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Ubezpieczającego, polisy obowiązkowych ubezpieczeń 
komunikacyjnych odpowiedzialności cywilnej zachowują swą ważność na okres na jaki zostały zawarte. 

 
§ 8 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY  

1. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy Generalnej są następujące dokumenty: 
a) warunki ubezpieczenia określone w Załączniku – opis przedmiotu ubezpieczenia, 
b) oferta cenowa z dnia ……………., 
c) ogólne warunki ubezpieczenia ……………. wyszczególnione w § 6 niniejszej Umowy 

Generalnej. 
 

§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, 

przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, w następujących przypadkach: 
a) zmiany kluczowego personelu Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego (osoby upoważnione do 

reprezentowania stron w sprawach związanych z realizacją zamówienia), ze względów losowych, 
zdrowotnych lub innych, 

b) zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towaru i usług  
i podatku akcyzowym w odniesieniu do całości lub danej części wartości zamówienia, którego 
zmiana dotyczy, 

c) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, w przypadku braku środków 
na zapłatę składek przez Ubezpieczającego w terminie przewidzianym w umowie oraz 
dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości składki przy rozłożeniu na raty, 

d) zmiany wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia, zmiany 
wartości lub ilości składników majątkowych z zachowaniem stawki ustalonej dla danego rodzaju 
ubezpieczenia, 

e) zmiany dotyczące ilości jednostek organizacyjnych Ubezpieczającego i ich formy prawnej,  
w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębnienia, połączenia lub 
likwidacji 

f) korzystne dla Ubezpieczającego zmiany w zakresie ubezpieczenia, które wynikać będą ze zmian 
wprowadzonych w trakcie realizacji zamówienia do ogólnych warunków ubezpieczenia 
Ubezpieczyciela. Ww. zmiany wymagają zgody Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela. 

2. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej 
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

3. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczającego na przeniesienie 
praw i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Ubezpieczyciela. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). 

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności. 

6. Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd właściwy dla 
siedziby Ubezpieczonego. 

7. Niniejszą umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egzemplarze dla 
Ubezpieczającego i 1 egzemplarz dla Ubezpieczyciela. 

 
 
 

     UBEZPIECZAJĄCY                                                             UBEZPIECZYCIEL 
 
 

   ..........................................                       ……………………………………………  


