………………………..
(pieczęć oferenta)

UMOWA nr …………….
zawarta w dniu ……………… r.
pomiędzy: Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą przy
ul. Nowodworskiej 1, 59 - 220 Legnica zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000064169; REGON 390038180, NIP 691-000-72-32, Kapitał
Zakładowy wpłacony 75.159.300 zł, zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym,
reprezentowanym przez:
1/ Zbigniewa Mroza

- Prezesa Zarządu,

a
…………………………..
z siedzibą w ……………, ………………………………, ……………………………….
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ……………………., ....... Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem ………………….., REGON ……………….., NIP ………………., Kapitał Zakładowy
wpłacony ………………. zł, zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczycielem, reprezentowanym
przez:
1/ …………………………………

- Pełnomocnika,

zwanymi w dalszej części stronami, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym
LPWiK S.A. dotyczącego ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW, ASSISTANCE).

1.

2.
3.

4.

§2
Ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić świadczenie naprawienia szkody powstałej w mieniu
ubezpieczającego lub wyrządzonej osobom trzecim w związku z funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa Ubezpieczającego w razie zajścia przewidzianego w niniejszej umowie
wypadku, a Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.
Strony ustalają płatność wynagrodzenia w wysokości ………………… zł brutto
(słownie: ………………………………………………..) jednorazowym przelewem do dnia
31.01.2018 r.
Za zapłatę należności w terminie uznaje się przelew potwierdzony przez Bank Ubezpieczającego
najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
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§3
1. Ubezpieczenie, o którym mowa w §2 ust. 1 obejmuje:
1) Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASSISTANCE)
2. Szczegółowy, rzeczowy zakres ubezpieczenia określają Warunki Zamówienia, stanowiące
załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ogólne warunki ubezpieczenia, stanowiące załącznik nr 2.
§4
1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opisany w Warunkach Zamówienia,
b. Kopia oferty,
c. Ogólne Warunki Ubezpieczenia,
d. Polisy potwierdzające zawarcie umów jednostkowych.
2. Szczegółowy, rzeczowy zakres przedmiotu ubezpieczenia określony w Warunkach Zamówienia
będzie zawsze miał pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Ubezpieczyciela.
§5
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Na potwierdzenie udzielenia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel
Ubezpieczającemu polisy ubezpieczeniowe.

wystawi

§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i mogą być dokonane wyłącznie, gdy nie wymagają zmiany treści oferty Ubezpieczyciela, zmiany
w Warunkach Zamówienia, bądź, gdy są korzystne dla Ubezpieczonego, bądź też, gdy konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
§7
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
(Dz.U.z roku 2003 nr 124, Poz. 1151 z późniejszymi zmianami).
§8
Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd
w Legnicy.
§9
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem:
2 dla Ubezpieczającego, 1 dla Ubezpieczyciela, 1 dla Brokera ubezpieczeniowego.
UBEZPIECZAJĄCY

UBEZPIECZYCIEL
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