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Umowa nr ZP.U.1.2022 
 

zawarta dnia ............................. w Raciborzu pomiędzy: 
Powiatem Raciborskim - Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz, REGON 276255111, NIP 6391982788 
– Zamkiem Piastowskim w Raciborzu, ul. Zamkowa 2, 47-400 Racibórz, reprezentowanym przez 
Zarząd Powiatu Raciborskiego, w imieniu którego działa:  
 
Krystyna Niklewicz - Dyrektor 

 
zwanym dalej „Zamawiającym”  
a, 
 
................................................................... z siedzibą w ................................ 
ul.............................................. 
REGON ………………, NIP …………………, KRS/CEIDG …………………. 
reprezentowanym przez    ……..................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
Na podstawie dokonanego wyboru Wykonawcy w formie zapytania ofertowego, została 
zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę Ubezpieczenia dla 
Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

2. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku ruchomego oraz nieruchomości, 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowe i kontraktowe) jednostki Zamku 
Piastowskiego w Raciborzu. 

3. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, w tym sumy ubezpieczeniowe oraz wysokości składek 
ubezpieczeniowych określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Okres ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niniejszej umowy w zakresie ubezpieczenia 
majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej rozpocznie się z dniem 1 lipca 2022 r.                              
i potrwa 12 miesięcy – do 30 czerwca 2023 r. włącznie. 

§ 3 

1. Wykonawca wystawi polisę ubezpieczeniową, których zakres będzie tożsamy z opisem 
przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią odpowiednio załącznik nr 
2 i 3 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca doręczy polisę ubezpieczanej jednostce co najmniej dwa dni przed upływem 
terminu aktualnej ochrony ubezpieczeniowej. 

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za polisę, o której mowa w ust.1, wypłacone przez 
ubezpieczoną jednostkę. 

4. Termin płatności każdej z polis ustala się na 14 dni od daty jej doręczenia jednostce 
ubezpieczanej. 
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5. Łącznie z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie : 
 

Zamek Piastowski w Raciborzu  

Lp. Zakres ubezpieczenia 
Składka ubezpieczeniowa 

netto (zł) 
Składka ubezpieczeniowa brutto 

(zł) 

1. Sekcja A – ubezpieczenia majątkowe   

2. 
Sekcja B – ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej 

 
 

§ 4 

1. Strony ustalają, że postanowienia niniejszej umowy w tym także opis przedmiotu 
zamówienia na który składają się „Zakres i warunki ubezpieczenia” oraz „Charakterystyka 
jednostki” mają pierwszeństwo w stosowaniu przed innymi, ogólnymi oraz szczegółowymi 
warunkami ubezpieczenia opracowanymi przez Wykonawcę. 

2. Postanowienia ust. 1 mają zastosowanie także do ewentualnych polis dodatkowych 
wystawianych w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niniejszej umowy. 

§ 5 

1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

2. Zmiany w ubezpieczonym majątku jednostki, w tym także zmiany których konsekwencją 
jest wystawienie dodatkowej polisy (doubezpieczenie) nie wymagają zmiany postanowień 
niniejszej umowy. 

§ 6 

1. Strony zastrzegają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu za 
odstąpienie od umowy lub niewykonania umowy wskutek okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 7 

Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej nie jest uprawniony do 
przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej 
umowy. 

§ 8 

Wszelkie spory wynikłe z umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 9 

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

 

 

 

 ………………………………… ………………………………… 

 

 

 

 ………………………………… ………………………………… 

 

 

 

 


