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                                                                                                              Załącznik nr 6 

WZÓR UMOWY 

 

Umowa zawarta w dniu ………………….. r. w Lubartowie 

pomiędzy: 

Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej z siedzibą w Lubartowie 21-100 Lubartów ul. 

Lubelska 68, NIP 714-188-86-46, REGON 432725102, zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez Zarząd Związku, w imieniu którego występują: 

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

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

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego Kancelaria Brokerska PRiMO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Witolda Chodźki 21, 20-093 Lublin, REGON: 360163660, NIP: 7123291317 

a 

………….………….………….………….………….……….………….….......................................……….…….…… z siedzibą  

w ………………............................…………., wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 

KRS ……………………………………, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ……………..............…. zł (w pełni 

wpłacony – dotyczy spółek akcyjnych), NIP ………………………………, REGON ………………………., 

reprezentowaną przez: 

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

zwaną(ym) dalej „Wykonawcą”  

 

W związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia  

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi kompleksowego 

ubezpieczenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w okresie 02.03.2018 r. - 

01.03.2020 r. ” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 

r., poz. 1579) zostaje zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1. 

1. Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie i odpowiedzialność Zamawiającego określone w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami oferty z dnia …............. złożonej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Usługi kompleksowego ubezpieczenia Związku Komunalnego 

Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie w okresie 02.03.2018 – 01.03.2020”, w ramach ubezpieczeń 

pozakomunikacyjnych: 
1) Ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, 

2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

3) Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, 

4) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym 

mieniem oraz wprowadzenia produktu do obrotu 

2. Szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego (opisane w SIWZ) oraz 

wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego, określone przez 

Wykonawcę w ofercie, stanowią integralną część umowy. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, ofercie 
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Wykonawcy oraz w niniejszej umowie zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy 

(załączone do oferty) 

 

§ 2 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, w zakresie zgodnym z treścią złożonej przez 

Ubezpieczyciela oferty oraz postanowieniami SIWZ to jest na okres 24 miesięcy z podziałem na dwa okresy 

rozliczeniowe tj: 

a) I okres rozliczeniowy: od 02.03.2018r. do 01.03.2019r.  

b) II okres rozliczeniowy: od 02.03.2019r. do 01.03.2020r.  

2. Okresy ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, określa SIWZ wraz z załącznikami. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia polis w zakresie, o którym mowa w § 1 według zawartego w 

SIWZ wyszczególnienia zakresu rzeczowego przedmiotu ubezpieczenia.  

2. Zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia  Wykonawca potwierdza odpowiednimi polisami. 

3. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych umów 

ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie Zamawiający. 

4. Strony dopuszczają możliwość składania wniosków w formie pisemnej, przesłania ich za pośrednictwem 

faksu lub poczty elektronicznej e-mail. 

5. Niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis 

ubezpieczeniowych, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosków od Zamawiającego. W 

przypadku braku możliwości wystawienia polis przed początkiem okresu wykonywania zamówienia, 

Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia 01.03.2018 r. noty pokrycia ubezpieczeniowego, 

gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia od dnia 02.03.2018 r., w zakresie i na 

warunkach zgodnych ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą przetargową. Nota 

pokrycia ubezpieczeniowego obowiązywała będzie do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów 

ubezpieczeniowych. 

 

§ 4 

1. Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, w okresie, o którym 

mowa w § 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną składkę w kwocie: _____________ zł 

(słownie:________________________________). 

2. Określona w ust. 1 składka, będzie płatna na podstawie wystawionych przez Wykonawcę polis w 

następujących terminach i wysokościach: 

a) za I okres rozliczeniowy: 

I rata  w wysokości …..........................................płatna do 30.03.2018 r.  

II rata w wysokości …..........................................płatna do 30.06.2018 r. 

III rata w wysokości ….........................................płatna do 30.09.2018 r. 
IV rata w wysokości …..........................................płatna do 30.12.2018 r.  

b) za II okres rozliczeniowy: 

I rata w wysokości …............................................płatna do 30.03.2019 r. 

II rata w wysokości …...........................................płatna do 30.06.2019 r.  

III rata w wysokości …..........................................płatna do 30.09.2019 r. 
IV rata w wysokości …..........................................płatna do 30.12.2019 r. 

3. W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamówienia polegającego w szczególności na likwidacji, 
sprzedaży, przekazaniu mienia rozliczenie składki po aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia dokonywane 
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będzie proporcjonalnie co do dnia (w systemie pro rata temporis) przy płatności raty kwartalnej następującej 
po zaistnieniu w/w sytuacji. 

4. W przypadku zwiększenia przedmiotu zamówienia polegającym w szczególności na zakupie mienia, 

otrzymaniu mienia, przyjęciu w użytkowanie mienia lub na podstawie innych umów zastosowanie treść 
warunków umowy. 

5. Określona w ust. 1 składka będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w polisach. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do potrącania z przeznaczonego do wypłaty odszkodowania 
nieopłaconej części składki. 

7. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności z tytułu udzielonej ochrony bez zgody 

Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  
8. Poza przypadkami określonymi w niniejszym paragrafie składka jest stała w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy. 
9. Ogólne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i 

które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w 

SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie. Tylko takie zapisy ogólnych 
warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w 

SIWZ. Jeśli w OWU znajdują się uregulowania, z których wynika, że zakres ochrony jest szerszy od 
proponowanego w SIWZ to zostanie on włączony automatycznie do ochrony. 

10. Przez cały okres wykonywania zamówienia wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków 
ubezpieczenia. 

11. Wykonawca akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny 

ofertowej z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz w związku również 
z wyrównaniem okresów wszystkich ubezpieczeń 

12. Wprowadzenie dla poszczególnych ryzyk lub rozszerzeń zakresu ubezpieczenia limitów bądź 
podlimitów odszkodowawczych innych albo dodatkowych, dodatkowych ograniczeń odpowiedzialności  niż 

określone w załącznikach do specyfikacji jest niedopuszczalne. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zawiadamiania Wykonawcy o zajściu zdarzenia objętego ochroną 

ubezpieczeniową w terminach określonych zgodnie z ofertą. 

2. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, pisemnie poinformować 

Zamawiającego o przyjęciu zgłoszenia roszczenia oraz określić tryb postępowania i dokumenty niezbędne 

do ustalenia okoliczności zdarzenia powodującego roszczenie, odpowiedzialności Wykonawcy, wysokości 

świadczenia, a także podjąć czynności związane z ustaleniem stanu faktycznego zdarzenia, zasadności 

zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania / świadczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest spełnić świadczenie (rozumiane jako otrzymanie na konto odszkodowania) 

w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy, 

albo wysokości odszkodowania / świadczenia okazały się niemożliwe w terminie określonym w ust. 3 z 

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o 

przyczynach niemożności zaspokojenia roszczenia w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część 

odszkodowania / świadczenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest ostatecznie zakończyć proces likwidacji szkody  

i spełnić świadczenie w terminie 14 dni po ustąpieniu okoliczności, o których mowa  

w ust. 4. 
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6. W przypadku nie przedstawienia przez Zamawiającego faktur, rachunków czy kosztorysów za naprawę 

zniszczonego czy uszkodzonego mienia, Wykonawca dokonuje wyceny szkody w oparciu o własny 

kosztorys i przedstawia go Zamawiającemu do akceptacji.  

 

§ 6 

1. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte i będą wykonywane za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego 

Zamawiającego: Kancelaria Brokerska PRiMO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Witolda Chodźki 21, 20-093 Lublin, 

REGON: 360163660, NIP: 7123291317. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać wobec osób trzecich nie związanych  

z realizacją niniejszej umowy, faktów i okoliczności poznanych w związku z jej wykonaniem. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy dane osobowe, osób ubiegających się o odszkodowanie, wyłącznie w 

celu realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

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

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy 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) w pozostałych przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym,  

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

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

§ 9 

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 144 

ust. 1 Ustawy PZP. 

2. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem że zmiany 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy są 

możliwe jedynie zgodnie z art 144 ustawy Pzp (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) i są możliwe w zakresie: 

a) aktualizacji wielkości składników mienia posiadanych przez Zamawiającego w tym środków trwałych, ich 

modernizację i ulepszenie, wdrażanie nowych inwestycji;  

b) zmiany ilości składników mienia posiadanych przez Zamawiajacego na podstawie umów cywilnoprawnych 

nakładających za Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; 

c) zmiany wysokości sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej; 

d) zmiany organizacyjne Stron; 

e) likwiadacji, zbycia składników mienia w tym środków trwałych, inwestycji; 

f) zmian przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia i jego 
załącznikach; 

g) realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie 
przesłanek określonych w art 144 ust.1 pkt.2 a-c ustawy; 

h) sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki w art 144 ust. 1 pkt. 3 a-b; 
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i) zmiany wykonawcy, któremu Zamawiajacy udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym wykonawcą po 
dpełnieniu jednej z przesłanek określonyc art. 144 ust. 1 pkt. 4 a-c ustawy; 

j) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art 144 ust. 1 e ustawy;  

k) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w wydanych na podstawie art.11 ust. 8 i 
jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie umowie;   

l) nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 
 stawki podatku od towarów i usług; 

 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnych wynagrodzeniu za pracę; 

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
Zmiana zgodna z pkt. 1 i 2 może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże 

okoliczności mające wpływ na koszty wykonania zamówienia. 

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

aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 10 

1. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

2. Wszelkie zmiany, bądź uzupełnienia niniejszej umowy, w tym jej załączników, wymagają formy pisemnej w 

postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy  

a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 

b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.); 

c) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017 

poz. 1170 z późn. zm.); 

d) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 477); 

e) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 z 

późn. zm.). 

f) ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U. Z 2017 r. poz. 2486) 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, jednym dla 

Wykonawcy, jednym dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

Zamawiający  Wykonawca 

 


