
 

UMOWA – Wzór (dotyczy I części zamówienia) 
 

Zawarta w dniu ......................... w …………….. pomiędzy ……………….….…… reprezentowaną przez: 

• ..............................................................................................................................
............ 

• ..............................................................................................................................

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

zwaną dalej Zamawiającym 
a 

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

..... 

z siedzibą w .................................................................., reprezentowanym przez: 
- ..............................................................................................................................

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

- ..............................................................................................................................
............ 

zwanym dalej Wykonawcą. 
Czynności brokerskie na rzecz Zamawiającego będą świadczone przez Magnus Broker Sp. z o.o. z 

siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 50.  

 
W wyniku przeprowadzanego  postepowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro strony zgodnie ustalają co następuje: 
 

§ 1 
Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie Zamawiającego określone w programie ubezpieczenia 

w ramach następujących ubezpieczeń: od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich 

ryzyk, odpowiedzialności cywilnej. 
 

§ 2 
Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres  …………………………………… 

  

§ 3 
Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis 

ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.  
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczenia nie później niż w terminie do 21 

dni od początku okresu ubezpieczenia, – dotyczy ubezpieczeń: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej. 
2. Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony 

poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia ubezpieczeniowego 
3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pełnomocnika ubezpieczającego - MAGNUS BROKER 

Sp. z o. o., drogą e-mailową na adres eryk.lamus@magnus-broker.pl, pisemnie lub telefonicznie o 

zaległościach w płatnościach składki przez Zamawiającego. W przypadku braku informacji na temat 
jakichkolwiek zaległości, wykonawca nie ma prawa zawiesić ochrony ubezpieczeniowej lub 

rozwiązać polis ubezpieczeniowych. Ciężar udowodnienia, że taka informacja dotarła do 
pełnomocnika ubezpieczającego, spoczywa na wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pełnomocnika ubezpieczającego - MAGNUS BROKER 

Sp. z o. o., drogą e-mailową, pisemnie lub telefonicznie o bieżącym stanie procesu likwidacji 
zgłoszonych szkód. W przypadku braku informacji na temat likwidacji szkody, osoba wyznaczona 

przez Wykonawcę, zobowiązana będzie do udzielenia pełnomocnikowi pełnej informacji na temat 
bieżącego etapu likwidacji szkody - tj. m.in. podania numeru szkody, przewidywanego terminu 

zakończenia likwidacji, brakujących dokumentów i in. 
Dane osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do informowania pełnomocnika Zamawiającego – 

Magnus Broker Sp. z o.o. o bieżącym stanie likwidacji szkody: 

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



§ 5 

Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości 
................................zł (słownie złotych 

....................................................................................................).  
Składka będzie płatna w wysokości przypadającej na dany okres ubezpieczenia, w terminie 30 dni od 

daty wystawienia polis, ale nie szybciej niż 30 dni od początku okresu ubezpieczenia.  

 
§ 6 

Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę w poszczególnych polisach. 

§ 7 
Nieopłacenie przez Zamawiającego składki z polisy w terminie przewidzianym w § 5 bądź w umowie 

ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. Nie daje też Wykonawcy prawa 

do odmowy wypłaty świadczeń. 
 

§ 8 
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do 

zastosowania,   

w przypadku wszelkich zmian wartościowych i ilościowych zamówienia, stawek nie wyższych niż 
zastosowane w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej 

ochrony, wg systemu pro rata temporis. 
 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i klauzulami dołączonymi do polis ubezpieczeniowych 

mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia stanowiących 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy tj.: 
1.   Owu .............................................................................................................. 

2.   Owu .............................................................................................................. 
3.   Owu .............................................................................................................. 

4.   Owu .............................................................................................................. 

5.   Owu .............................................................................................................. 
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 10 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia  
    od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 

c) Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w § 4 umowy.  
d) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w § 10 ust. 1 pkt. b jest równoznaczne z jej 
rozwiązaniem z winy Wykonawcy 

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

 
§ 11 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w 

drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany i warunkiem 
zaakceptowania takiej zmiany przez obie strony umowy. 

 
§ 12 



Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 
 

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

…………………..…………………………………….                         
                   Wykonawca                                                                                 Zamawiający 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
UMOWA – Wzór (dotyczy II części zamówienia) 

 
Zawarta w dniu ......................... w …………….. pomiędzy ……………….….…… reprezentowanym przez: 

• ..............................................................................................................................

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

• ..............................................................................................................................

............ 
zwanym dalej Zamawiającym  

a 
.....................................................................................................................................................

..... 
z siedzibą w .................................................................., reprezentowanym przez: 

- ..............................................................................................................................

............ 
- ..............................................................................................................................

............ 
zwanym dalej Wykonawcą. 

Czynności brokerskie na rzecz Zamawiającego będą świadczone przez Magnus Broker Sp. z o.o. z 

siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 50. 
 

W wyniku przeprowadzanego  postepowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro strony zgodnie ustalają co następuje: 

 
§ 1 

Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie Zamawiającego określone w programie ubezpieczenia 

a w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 

§ 2 
Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres …………………………………… 

  

§ 3 
Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownej polisy 

ubezpieczeniowej zgodnej z ofertą złożoną Zamawiającemu.  
 

§ 4 
1. Polisy ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NW) wystawione winny być nie później niż 14 dni 

przed początkiem okresu ubezpieczenia. W przypadku nowo nabytych pojazdów polisa winna być 

wystawiona w dniu zgłoszenia lub maksymalnie w następnym dniu roboczym. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pełnomocnika ubezpieczającego - MAGNUS BROKER 

Sp. z o. o., drogą e-mailową na adres eryk.lamus@magnus-broker.pl, pisemnie lub telefonicznie o 
zaległościach w płatnościach składki przez Zamawiającego. W przypadku braku informacji na 

temat jakichkolwiek zaległości, wykonawca nie ma prawa zawiesić ochrony ubezpieczeniowej lub 

rozwiązać polis ubezpieczeniowych. Ciężar udowodnienia, że taka informacja dotarła do 
pełnomocnika ubezpieczającego, spoczywa na wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pełnomocnika ubezpieczającego - MAGNUS BROKER 
Sp. z o. o., drogą e-mailową, pisemnie lub telefonicznie o bieżącym stanie procesu likwidacji 

zgłoszonych szkód. W przypadku braku informacji na temat likwidacji szkody, osoba wyznaczona 

przez Wykonawcę, zobowiązana będzie do udzielenia pełnomocnikowi pełnej informacji na temat 
bieżącego etapu likwidacji szkody - tj. m.in. podania numeru szkody, przewidywanego terminu 

zakończenia likwidacji, brakujących dokumentów i in. 
Dane osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do informowania pełnomocnika Zamawiającego – 

Magnus Broker Sp. z o.o. o bieżącym stanie likwidacji szkody: 
……………………………………………………………………………………….. . 

 

§ 5 



Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości 

................................zł (słownie złotych 

....................................................................................................). Składka będzie płatna w 

wysokości przypadającej na dany okres ubezpieczenia, w terminie 30 dni od daty wystawienia polis, 
ale nie szybciej niż 30 dni od początku okresu ubezpieczenia. 

 

§ 6 
Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w poszczególnych polisach. 
 

 
 

§ 7 

Nieopłacenie przez Zamawiającego składki z polisy w terminie przewidzianym w § 5 bądź w umowie 
ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. Nie daje też Wykonawcy prawa 

do odmowy wypłaty świadczeń. 
 

§ 8 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do 
zastosowania,   

w przypadku wszelkich zmian wartościowych i ilościowych zamówienia, stawek nie wyższych niż 
zastosowane w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej 

ochrony, wg systemu pro rata temporis. 
 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i klauzulami dołączonymi do polis ubezpieczeniowych 
mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia stanowiących 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy tj.: 
1.   Owu .............................................................................................................. 

oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 10 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia  

    od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 

c) Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w § 4 umowy.  
d) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 
2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w § 10 ust. 1 pkt. b jest równoznaczne z jej 

rozwiązaniem z winy Wykonawcy 

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

 
§ 11 

 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie 

pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany i 

warunkiem zaakceptowania takiej zmiany przez obie strony umowy. 
 

§ 12 



Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
 

§ 13 
 

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

 
 

 
 

 
                            

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

…………………..…………………………………….                         
                   Wykonawca                                                                                 Zamawiający 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

UMOWA – Wzór (dotyczy III części zamówienia) 
 

Zawarta w dniu ......................... w …………….. pomiędzy ……………….….…… reprezentowanym przez: 

• ..............................................................................................................................
............ 

• ..............................................................................................................................

............ 
zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

..... 

z siedzibą w .................................................................., reprezentowanym przez: 
- ..............................................................................................................................

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

- ..............................................................................................................................
............ 

zwanym dalej Wykonawcą. 
Czynności brokerskie na rzecz Zamawiającego będą świadczone przez Magnus Broker Sp. z o.o. z 

siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 50.  
 

W wyniku przeprowadzanego  postepowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro strony zgodnie ustalają co następuje: 
 

§ 1 
Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

Zamawiającego określoną w programie ubezpieczenia, w ramach ubezpieczenia Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków. 
 

§ 2 
Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres  …………………………………… 

 
§ 3 

Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis 

ubezpieczeniowej zgodnej z ofertą złożoną Zamawiającemu.  
 

§ 4 
1.  Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczenia nie później niż w terminie do 21 

dni od początku okresu ubezpieczenia, określonego w programie ubezpieczenia.  

2.  Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony 
poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia ubezpieczeniowego 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pełnomocnika ubezpieczającego - MAGNUS BROKER 
Sp. z o. o., drogą e-mailową na adres eryk.lamus@magnus-broker.pl, pisemnie lub telefonicznie o 

zaległościach w płatnościach składki przez Zamawiającego. W przypadku braku informacji na 

temat jakichkolwiek zaległości, wykonawca nie ma prawa zawiesić ochrony ubezpieczeniowej lub 
rozwiązać polis ubezpieczeniowych. Ciężar udowodnienia, że taka informacja dotarła do 

pełnomocnika ubezpieczającego, spoczywa na wykonawcy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pełnomocnika ubezpieczającego - MAGNUS BROKER 

Sp. z o. o., drogą e-mailową, pisemnie lub telefonicznie o bieżącym stanie procesu likwidacji 
zgłoszonych szkód. W przypadku braku informacji na temat likwidacji szkody, osoba wyznaczona 

przez Wykonawcę, zobowiązana będzie do udzielenia pełnomocnikowi pełnej informacji na temat 

bieżącego etapu likwidacji szkody - tj. m.in. podania numeru szkody, przewidywanego terminu 
zakończenia likwidacji, brakujących dokumentów i in. 



Dane osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do informowania pełnomocnika Zamawiającego – 

Magnus Broker Sp. z o.o. o bieżącym stanie likwidacji szkody: 
……………………………………………………………………………………….. . 

 
§ 5 

Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości 

................................zł (słownie złotych 

....................................................................................................). Składka będzie płatna w  

wysokości przypadającej na dany okres ubezpieczenia, w terminie 30 dni od daty wystawienia polis, 
ale nie szybciej niż 30 dni od początku okresu ubezpieczenia. 

 
§ 6 

Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w poszczególnych polisach. 
  

 
 

 

§ 7 
Nieopłacenie przez Zamawiającego składki z polisy w terminie przewidzianym w § 5 bądź w umowie 

ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. Nie daje też Wykonawcy prawa 
do odmowy wypłaty świadczeń. 

 
§ 8 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do 

zastosowania,   
w przypadku wszelkich zmian wartościowych i ilościowych zamówienia, stawek nie wyższych niż 

zastosowane w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej 
ochrony, wg systemu pro rata temporis. 

 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i klauzulami dołączonymi do polis ubezpieczeniowych 

mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia stanowiących 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy tj.: 

1.   Owu .............................................................................................................. 

oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
§ 10 

 
1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia  
    od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 
c) Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w § 4 umowy.  

d) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w § 10 ust. 1 pkt. b jest równoznaczne z jej 
rozwiązaniem z winy Wykonawcy 

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

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
 

§ 11 



1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej 

w drodze   aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany i warunkiem 
zaakceptowania takiej zmiany przez obie strony umowy. 

 
§ 12 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
 

§ 13 
 

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

 

 
 

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

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

                   Wykonawca                                                                                 Zamawiający 
 

 
 

 
 
 
 

 


