
BZ/ZP.02/23/02/15.               Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 

dla Zadania Nr 1 
 

Umowa (Projekt)  
 
 

zawarta w dniu ………………… we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4,  
87-800 Włocławek, Nr KRS 0000095781 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, 
kapitał zakładowy w wysokości 16.391.800,00 zł, Nr NIP 888-020-59-21, Regon 910041776, 
reprezentowanym przez: 

1. ………………………… – ………………… 
2. ………………………… – ………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Ubezpieczającym”  

a 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 

1. …………………….. – ……………….. 

zwanym w dalszej treści umowy „Ubezpieczycielem”. 
 
 
W rezultacie dokonania przez Ubezpieczającego wyboru oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Ubezpieczyciela usług ubezpieczenia na rzecz 

Ubezpieczającego w zakresie: 
- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
- ubezpieczenia mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku, 
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, 
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z tytułu prowadzonej działalności  

oraz posiadania majątku, 
- ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC, NNW i AS). 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 wraz z wykazami mienia 
Zamawiającego podlegającego ochronie stanowiącymi: 
Załącznik nr 2 – wykaz budynków i budowli 
Załącznik nr 3 – wykaz sprzętu elektronicznego i oprogramowania 
Załącznik nr 4 – wykaz pojazdów (na placu) 
Załącznik nr 5 – wykaz pojazdów  
Załącznik nr 6 – wykaz pojazdów posiadających wyposaŜenie dodatkowe – rejestratory GPS, 
radiotelefony. 

 
 



§ 2 
1. Termin realizacji umowy obejmuje okres 2 lat (polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane 

na okresy roczne od dnia następnego po którym wygasają waŜne umowy 
ubezpieczenia). 

2. Okresy obowiązywania ubezpieczeń precyzuje załącznik nr 1, 4 i 5 do Umowy. 
 

§ 3 
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 
1. Wystawiania polis ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń będących przedmiotem umowy dla 

których kończy się okres ubezpieczeniowy. Polisy winny spełniać wymogi określone  
w niniejszej umowie. 

2. Dostarczania polis ubezpieczeniowych do siedziby Ubezpieczającego w terminie najpóźniej  
na 7 dni przed początkiem okresu obowiązywania, zgodnie z załącznikami do niniejszej 
umowy. 

3. Ponoszenia odpowiedzialności za ubezpieczone mienie Ubezpieczającego do terminu  
przypadającego na zapłacenie składki przez Ubezpieczającego. 

4. Zagwarantowania stałości składek określonych w załącznikach 7 i 8 do Umowy. 
5. Rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o klauzule określone w załączniku nr 9  

do Umowy. 
6. Stosowania franszyz/udziałów własnych w wysokości i rodzaju określonych w załączniku  

nr 10 do Umowy. 
7. Zwrotu składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku 

wygaśnięcia stosunku ubezpieczeniowego przed upływem okresu, na jaki polisa została 
zawarta. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 1 jest wynagrodzenie niezmienne w okresie waŜności umowy określone 
zgodnie z formularzem zestawienia składek stanowiącym załącznik nr 7 do umowy, na 
kwotę: …………………….. (słownie:…….…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….). 

2. Przedmiot umowy zwolniony jest z podatku VAT – zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054  
z późn. zm.), o którym mowa w Dziale VIII, Rozdz. 2 art. 43, pkt. 12c). 

3. Cena umowy zawiera całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie 
koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego prawidłowego wykonania,  
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, koszty dostarczania polis 
ubezpieczeniowych Ubezpieczającemu. 

4. Ubezpieczający zastrzega, Ŝe wykaz i wartość mienia przedsiębiorstwa dla ubezpieczeń 
majątkowych oraz wykaz i wartość pojazdów i wyposaŜenia dodatkowego dla ubezpieczeń 
komunikacyjnych, na drugi rok ubezpieczenia zostaną zaktualizowane. Zamawiający 
zobowiązuje się do dokonania aktualizacji wykazów, które następnie przekaŜe 
Ubezpieczycielowi w terminie do dnia 29.02.2016 r. Dla zaktualizowanych wartości  
w/w ubezpieczenia będą miały zastosowanie stawki zaoferowane przez Ubezpieczyciela w 
ofercie złoŜonej w postępowaniu. 

 
§ 5 

1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy będzie następowała  
w częściach na podstawie otrzymywanych polis ubezpieczeniowych wystawionych przez 



Ubezpieczyciela w oparciu o stawki określone w zestawieniach stanowiących załącznik nr 8  
i 9 do umowy. 

2. Płatność składek będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Ubezpieczyciela  
w terminie 30 dni od daty wystawienia polisy przez Ubezpieczyciela. 
 

§ 6 
1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienaleŜyte wykonanie umowy będą kary 

umowne. 
2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zapłaty Ubezpieczającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 
a) Za niedotrzymanie terminu, określonego w § 3 ust. 2 Ubezpieczyciel zapłaci karę 

umowną w wysokości 2% składki ubezpieczeniowej, naleŜnej od pojazdu, za kaŜdy 
dzień opóźnienia w dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej. 

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Ubezpieczyciela – kara umowna  
w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

3. Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty Ubezpieczycielowi kary umownej w wysokości 
5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w razie 
odstąpienia Ubezpieczającego od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada 
Ubezpieczający. 

4. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyŜszającego wysokość kar umownych. 

5. Ubezpieczający ma prawo dokonać potrącenia naleŜności z tytułu kar umownych  
z wynagrodzenia przysługującego Ubezpieczycielowi za realizację usługi będącą 
przedmiotem niniejszej umowy lub wystawić notę obciąŜeniową Ubezpieczycielowi. 

 
§ 7 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie, 
pod rygorem niewaŜności. 

2. Zgodnie z art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany postanowień umowy  
w stosunku do treści oferty gdy: 
a) Zmiana wysokości składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy 

ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz  
w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych  
a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z warunkami 
zawartej umowy. 

b) Zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku 
ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy  
o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaŜy lub likwidacji pojazdów przez 
Zamawiającego i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie, przy czym nowe polisy 
komunikacyjne będą zawierane na okresy roczne zgodnie z warunkami zawartej umowy.  

c) Zmiana zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego, w przypadku zmiany zakresu 
wykonywanej przez Zamawiającego działalności, zmiany lub wyłączenia 
miejsca/lokalizacji wykonywania działalności. 

d) Korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmiany 
OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego  
i Wykonawcy bez dodatkowej zwyŜki składki. 

e) Aktualizacja wykazów i wartości mienia przedsiębiorstwa dla ubezpieczeń majątkowych 
i sprzętu elektronicznego oraz wykaz i wartość pojazdów i wyposaŜenia dodatkowego dla 



ubezpieczeń komunikacyjnych, w drugim roku ubezpieczenia, ze skutkiem zmiany 
składek na w/w ubezpieczenie oraz całkowitej wartości umowy. Dla zaktualizowanych 
wartości w/w ubezpieczenie będą miały zastosowanie warunki zaoferowane przez 
Ubezpieczyciela w ofercie złoŜonej w postępowaniu.  

f) Zmiany obowiązujących w zakresie ubezpieczeń przepisów prawnych. 
g) Zmiana danych teleadresowych lub osób reprezentujących strony. 

 
§ 8 

Osoby wyznaczone do kontaktów: 
- ze strony Ubezpieczającego: …………………………………….. 
- ze strony Ubezpieczyciela: ………………………………………. 
 

§ 9 
1. Ubezpieczający oświadcza, iŜ posiada wdroŜony Zintegrowany System Zarządzania Jakością  

i Środowiskiem oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 
oraz OHSAS 18001. 

2. W związku z wdroŜonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi 
zagroŜeniami, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 
a) zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami, 
b) przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa, 
c) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 
oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 

 
§ 10 

W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego  
i ustawy o zamówieniach publicznych wraz z aktami wykonawczymi. 
 

§ 11 
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy są rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Ubezpieczającego. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŜdej  
ze stron. 
 
 
 
 
 UBEZPIECZAJĄCY:           UBEZPIECZYCIEL:  
 
 
 
…………………………………………     ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załączniki: 
1. Zakres rzeczowy ubezpieczenia. 
2. Wykaz budynków i budowli. 
3. Wykaz sprzętu elektronicznego i oprogramowania. 
4. Wykaz pojazdów (na placu). 
5. Wykaz pojazdów. 
6. Wykaz pojazdów posiadających wyposaŜenie dodatkowe. 
7. Zestawienie wysokości składek. 
8. Zestawienie wysokości składek na Ubezpieczenia komunikacyjne. 
9. Formularz zaakceptowanych klauzul. 
10. Formularz franszyzy/udziału własnego. 
11. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 


