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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

Umowa Generalna  

nr…………………………………. 

 

Zawarta w dniu ………… w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski 
ul. Lwowska 37 A, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000127373, kapitał zakładowy; 28.105.000,00 zł  NIP 921-00-10-133; REGON 950177059;  
tel. /84/ 6642461, fax /84/ 6643519, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym 
przez: 
– ....................................... – ...................................... 

– ....................................... – ...................................... 

a: 

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

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

z siedzibą w .............................................., ul. ......................................................  

zarejestrowanym w ................................................................................................  

z kapitałem zakładowym .................................................................. złotych,  

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 

– .......................................... – ......................................... 

– .......................................... – ......................................... 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia: …………………………… do dnia: …………………………… 
z uwzględnieniem zapisów § 9 umowy. 

2. Wyłącznym przedstawicielem Ubezpieczającego w sprawach objętych niniejszą Umową 
jest Broker Ubezpieczeniowy „Pool Broker” Sp. z o.o., posiadający licencję PUNU nr 
990/01, zwany dalej Brokerem, który działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego na 
podstawie pisemnego upoważnienia. 

3. Strony umowy oświadczają, że będą dokładały należytej staranności w celu wykonania 
postanowieo niniejszej Umowy. 

§ 2 
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Przedmiot ubezpieczenia 

1. Niniejsza umowa ustala warunki ubezpieczeo komunikacyjnych pojazdów należących i 
użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

§ 3 
Zakres ubezpieczenia OC p.p.m.  

1. Zakres ubezpieczenia i sumy gwarancyjne są  zgodne  z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). 

2. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia  OC p.p.m. dla 
poszczególnych pojazdów od momentu wskazanego we wniosku na okres 12 miesięcy, z 
uwzględnieniem §  9 pkt. 4.  

3. Na wniosek Zamawiającego lub jednostek mu podległych w trakcie trwania umowy, do 
zawartych umów ubezpieczenia OC p.p.m. Wykonawca zobowiązany jest wystawid 
dokument Zielona Karta (ZK). 

4. Wykonawca nie pobiera dodatkowej składki za wydanie dokumentu Zielonej Karty. 

§ 4 
Zakres ubezpieczenia AC  

1. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub 
utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek zdarzeo niezależnych od woli 
Zamawiającego powstałych w czasie ruchu lub postoju pojazdu. Przy czym minimalny 
zakres obejmuje szkody powstałe w wyniku:  

a) zdarzeo losowych - powodzi, zatopienia, zalania, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, 
opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania 
czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, 

b) kradzieży pojazdu, jego części, wyposażenia lub uszkodzenia pojazdu w następstwie 
kradzieży, 

c) uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, w tym również włamania, 
d) działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, 

przedmiotami lub zwierzętami, 
e) uszkodzeo pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, 
f) uszkodzeo pojazdu lub jego wyposażenia w czasie akcji ratowania życia lub zdrowia 

ludzkiego. 
2. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia Auto Casco Wykonawcy obejmują ochroną 

ubezpieczeniową ryzyka, które nie zostały uwzględnione w pkt. 1 zakresem 
ubezpieczenia będą objęte również zdarzenia szkodowe powstałe w wyniku tych ryzyk. 

3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium Europy z 
zastrzeżeniem pkt. 4. 

4. Na terenie Ukrainy, Rosji, Białorusi i Mołdawii ubezpieczeniem nie są objęte szkody polegające 
na kradzieży pojazdu lub jego części. Zamawiający będzie mógł rozszerzyd zakres ubezpieczenia 
o to ryzyko po zapłaceniu składki zgodnej z taryfami Zamawiającego.  

5. Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę o szkodzie bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia wiadomości o 
niej. 
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6. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Auto Casco od daty 
wskazanej we wniosku Zamawiającego lub jednostek mu podległych. 

7. Suma ubezpieczenia pojazdów objętych ubezpieczeniem Auto Casco wynika z wartości 
rynkowej pojazdu i jest ustalana wg jednej z poniższych metod: 

a) wyceny w oparciu o system Eurotax lub miesięcznik Info-Ekspert, 
b) wynika z zapisów księgowych Zamawiającego lub wykonanego przez niego oszacowania 

wartości  ustalonej na podstawie notowao rynkowych, cen pojazdów danej marki i typu, 
obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem cech 
indywidualnych, w szczególności: roku produkcji, wyposażenia, przebiegu i stanu 
technicznego pojazdu.  

8. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części 
zakwalifikowanych do naprawy. 

9. Franszyza integralna wynosi ………. 
10. Wykonawca znosi wszelkie udziały własne/franszyzy redukcyjne. 
11. W przypadku szkody suma ubezpieczenia nie będzie podlegała konsumpcji. 
12. Rozliczenie szkód częściowych może byd realizowane na rachunek Ubezpieczonego lub 

na rachunek zakładu naprawczego. O wyborze wariantu decyduje Zamawiający. 
13. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w pojazdach nieposiadających ważnego 

badania technicznego pojazdu, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na 
powstanie szkody. 

14. Wykonawca nie stosuje ograniczeo w wypłacie odszkodowania w związku 
z popełnionym, przez kierującego pojazdem wykroczeniem drogowym takim jak: 
wymuszenie pierwszeostwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd 
na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, nieprzestrzeganie znaku STOP, przekroczenie 
dozwolonej prędkości, rozmowa przez kierującego w czasie jazdy przez telefon 
komórkowy. 

15. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w pojeździe powstałe wskutek wjechania przez 
pojazd w nierównośd na drodze (tzw. „dziura”). 

16. Pojazdy włączane do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy generalnej, kupowane jako 
fabrycznie nowe, będą przyjęte do ubezpieczenia bez konieczności dokonywania 
oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej.  

17. Pojazdy znajdujące się obecnie na stanie Zamawiającego, dla których zachowana 
zostanie ciągłośd ubezpieczenia AC, niezależnie od zakładu ubezpieczeo w którym są 
obecnie ubezpieczone, będą przyjęte do ubezpieczenia bez konieczności dokonywania 
oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej.  

18. Zakres pokrycia ubezpieczeniowego jest jednakowy dla wszystkich pojazdów. 
19. Pozostałe warunki ubezpieczenia AC nieuregulowane niniejszą umową, są regulowane 

Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia AC stanowiącymi załącznik nr 2 do umowy. 

§ 5 

Zakres ubezpieczenia NNW 

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje kierowcę i pasażerów ubezpieczonych pojazdów 
w liczbie zgodnej z liczbą miejsc przewidzianą przez producenta pojazdu.  

2. Zakresem ubezpieczenia objęte  są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków (w tym 
także następstwa zawałów serca i udarów mózgu występujących nagle i nie 
spowodowanych stanem chorobowym) polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju 
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zdrowia i powstałe w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych na terytorium 
RP oraz poza  jej granicami, 

3. Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów wynosi 
10 000,00 PLN na jedną osobę. 

4. Świadczenie wypłacane będzie w takim procencie  sumy ubezpieczenia w jakim 
Ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci wskutek 
nieszczęśliwego wypadku świadczenie będzie wynosid 100% sumy ubezpieczenia. 

5. Wykonawca znosi wszelkie udziały własne/franszyzy redukcyjne. 
6. Pozostałe warunki ubezpieczenia NW nieuregulowane niniejszą umową są regulowane 

Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
stanowiącymi załącznik nr 3 do umowy. 

§ 6 

Zakres ubezpieczenia ASS 

1. Warunki ubezpieczenia ASS są zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia ASS Wykonawcy. 

2. Ubezpieczenie ASS dołączone jest bezskładkowo do ubezpieczenia obowiązkowego OC lub AC. 

§ 7 

Klauzule regulujące zakres ubezpieczenia  

1. Dodatkowo warunki  ubezpieczenia regulowane są klauzulami (niniejszy paragraf 
zawierad będzie klauzule obligatoryjne i klauzule fakultatywne zaakceptowane 
przez Wykonawcę) 

a) Klauzula przewłaszczeniowa (przewłaszczenia na zabezpieczenie): w nawiązaniu do 
art. 823 Kodeksu Cywilnego, w przypadku przejścia własności ubezpieczonego mienia 
na bank lub zakład ubezpieczeo ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa.  

b) Klauzula stempla bankowego: za dzieo płatności składki będzie uznawany dzieo 
obciążenia konta Ubezpieczającego. 

c) Klauzula  rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia: nie stosuje się zasady 
niedoubezpieczenia w przypadku, gdy różnica między sumą ubezpieczenia określoną 
w polisie, a rzeczywistą rynkową wartością pojazdu nie będzie większa niż 20%.  

d) Klauzula rażącego niedbalstwa kierowców: ochrona ubezpieczeniowa zostaje 
rozszerzona o szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa kierowcy 
i pasażerów. Zakład ubezpieczeo nie ponosi odpowiedzialności jedynie za szkody 
spowodowane umyślnie. 

e) Klauzula szkód wyrządzonych przez ładunek: odpowiedzialnośd Ubezpieczyciela za 
szkody powstałe na skutek zderzenia się pojazdu z przedmiotami pochodzącymi z 
wnętrza pojazdu. 

f) Klauzula szkód wyrządzonych przez bagaż przewożony na bagażniku zewnętrznym: 
ochrona ubezpieczeniowa AC zostaje rozszerzona o szkody powstałe w wyniku 
uszkodzenia pojazdu przez bagaż znajdujący się na bagażniku zewnętrznym tego 
pojazdu.  

g) Klauzula czasu zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia: pojazdy nabywane w czasie 
trwania umowy będą objęte ochroną od dnia rejestracji pod warunkiem, że 
ubezpieczający przekaże szczegółowe dane ubezpieczanego pojazdu w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze od dnia rejestracji. 
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h) Klauzula likwidacji drobnych szkód: w przypadku szkód, których szacowana wartośd nie 
przekracza 3 000  zł, Ubezpieczony może dokonad likwidacji szkody samodzielnie lub 
poprzez wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy), nie czekając na oględziny 
Ubezpieczyciela, zachowując części uszkodzone. W razie stwierdzenia szkód z tytułu 
kradzieży z włamaniem, rabunku lub posiadających znamiona przestępstwa, 
Ubezpieczający przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia organów Policji. 

Zezwala się na dokonanie naprawy pojazdu bez dokonania oględzin w przypadkach 
dotyczących: 

 wymiany/naprawy lub montażu nowego lusterka, 

 wymiany/naprawy lub montażu nowego reflektora, halogenu bądź innych 
świateł, 

 wymiany/naprawy lub montażu nowych zamków, uszkodzonych wskutek 
włamania lub usiłowania włamania do pojazdu, 

 wymiany/naprawy lub montażu elementów kół w przypadku dokonania 
kradzieży. 

Dokumentami (dowodami), które należy niezwłocznie przedstawid Ubezpieczycielowi, 
potwierdzającymi fakt powstania szkody i wysokości poniesionych strat są: 

 zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody, 

 rachunki za naprawę lub zakup części, 

  uszkodzone części, które zostały wymienione, 

 w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach przestępstwa – 
notatka Policyjna. 

i) Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeo: wykonawca przyjmuje zabezpieczenia 
pojazdów posiadających aktualnie ubezpieczenie AC za wystarczające do objęcia ich 
ochroną ubezpieczeniową. 

j) Klauzula szkód powstałych w wyniku czynników termicznych lub chemicznych 
pochodzących z wnętrza pojazdu: zakres ubezpieczenia AC zostaje rozszerzony 
o szkody powstałe w wyniku działania czynników termicznych lub chemicznych 
pochodzących z wnętrza pojazdu. 

§ 8 

Warunki ubezpieczenia 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowieo niniejszej Umowy, do umów 
ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy zastosowanie mają: 

1) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124 poz. 1152 ze zm.); 

2) Ogólne lub/i szczególne warunki ubezpieczenia autocasco, stanowiące 
załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz postanowienia niniejszej Umowy; 

3) Ogólne lub/i szczególne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych, stanowiące 
załącznik nr 3 do niniejszej Umowy; 

4) Ogólne lub/i szczególne warunki ubezpieczenia Assistance, stanowiące 
załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 
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2. Integralną częścią Umowy jest: 
1) Oferta ubezpieczenia złożona przez Wykonawcę w dniu…………………………. Do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer………………………, 
stanowiąca załącznik numer 1 do Umowy. 

§  9 

Termin realizacji i zasady polisowania 

1. Termin realizacji umowy obejmuje okres od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2015 r. 
I Okres polisowy: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. 
II Okres polisowy: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. 

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że terminy ekspiracji dotychczasowych umów 
ubezpieczenia mogą byd różne. 

3. Umowy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów będą zawierane w terminach 
zgodnych z ekspiracją dotychczasowych umów ubezpieczenia na okres 12 miesięcy z 
zastrzeżeniem pkt. 4 i 5. 

4. Dla ubezpieczenia OC p.p.m. - w stosunku do pojazdów,  których okres ubezpieczenia 
rozpoczyna się po rozpoczęciu okresu polisowego, umowa ubezpieczeniowa będzie 
zawarta na  okres 12 miesięcy od dnia przyjęcia do ubezpieczenia. Umowy 
ubezpieczenia OC p.p.m. będące w toku w ostatnim dniu trwania okresu polisowego 
zostaną rozwiązane za porozumieniem stron. Składka z tych umów ubezpieczenia 
naliczona będzie za okres 12 miesięcy, z rozłożeniem składki na dwie raty – bez 
pobierania zwyżki z tytułu rozłożenia płatności na raty. Przy czym pierwsza rata 
będzie pobrana proporcjonalnie do składki rocznej za faktycznie udzielany okres 
ochrony w systemie pro rata temporis  i  będzie płatna w terminie 14 dni od daty 
wystawienia umowy ubezpieczenia. Wysokośd drugiej raty będzie stanowid różnicę 
pomiędzy składką za 12-miesięczny okres ubezpieczenia, a kwotą pierwszej raty. 
Termin płatności drugiej raty przypada na ostatni dzieo danego okresu polisowego. 
Po rozwiązaniu umów OC druga rata składki nie będzie podlegała zapłacie. 

5. W przypadku ubezpieczeo AC i NW , jeżeli z terminu ekspiracji aktualnie zawartych 
polis ubezpieczenia wynika koniecznośd wystawienia polisy z innym niż roczny okres 
ubezpieczenia, w celu wyrównania okresów ubezpieczenia, Wykonawca dokona 
wyliczenia składki z uwzględnieniem faktycznie udzielanego czasu ochrony w 
systemie pro rata temporis. 

§ 10 

Dokumenty ubezpieczeniowe 

1. Zawarcie ubezpieczeo, o których mowa w niniejszej umowie, będzie potwierdzone 
polisami lub innymi dokumentami ubezpieczenia, które będą wystawiane oparciu o 
pisemny wniosek. 

2. Strony dopuszczają możliwośd złożenia przedmiotowego wniosku również za 
pośrednictwem innych powszechnie dostępnych środków przekazu w tym faks, 
email. 

3. W przypadku pojazdów, dla których jest taki sam okres ochrony, Wykonawca może 
wystawid jedną polisę zbiorczą dla ryzyka Odpowiedzialności Cywilnej oraz jedną 
polisę zbiorczą dla ubezpieczenia Auto Casco, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
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i Assistance oraz przygotuje potwierdzenia zawarcia ww. ubezpieczeo do każdego 
pojazdu odrębnie. 

4. Dokumenty ubezpieczenia będą wystawiane dla każdej jednostki indywidualnie. 

§ 11 

Płatnośd składki 

1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (składka) w wysokości: 
................... PLN. 

2. Składka  za poszczególne pojazdy płatna będzie przez poszczególne jednostki w 
terminie 14 dni od dnia wystawienia umowy ubezpieczenia,  z zastrzeżeniem pkt. 5. 

3. Na wniosek Zamawiającego lub jednostek mu podległych  składka za ubezpieczenie OC 
p.p.m. i AC będzie płatna w dwóch ratach.  W przypadku opłaty składki w dwóch ratach, z 
zastrzeżeniem § 9 pkt. 4 i 5 raty składki będą pobierane w wysokości ½ składki rocznej za 
dany przedmiot ubezpieczenia. Wykonawca z tego tytułu może zastosowad zwyżkę 
maksymalnie w wysokości 5% składki płatnej jednorazowo.  

4. Przy płatności ratalnej określonej w pkt. 3 przyjmuje się termin płatności  rat według 
następującego schematu: 

a) pierwsza rata jest płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia 
dokumentu umowy ubezpieczenia, 

b) druga rata składki jest płatna w terminie 6 miesięcy od pierwszego 
dnia okresu ubezpieczenia poszczególnych pojazdów. 

5. Brak wpłaty przez Zamawiającego składki w terminie nie powoduje wygaśnięcia 
umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W 
takiej sytuacji Wykonawca wezwie pisemnie do dokonania wpłaty zaległej składki 
wyznaczając Zamawiającemu dodatkowy termin 7 dni. W przypadku nie dokonania 
wpłaty w przedłużonym terminie, Wykonawca zawiesi ochronę ubezpieczeniową do 
momentu opłacenia składki. Zapis nie dotyczy Obowiązkowego Ubezpieczenia 
Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

§ 12 

Stawki i składki ubezpieczeniowe 

1. Składka za ubezpieczenie została wyliczona z zastosowaniem stawek zamieszczonych 
w ofercie Wykonawcy nr…............ z dnia ....................  

2. Stawki/składki ustalone w niniejszej Umowie nie ulegają zmianom przez cały okres 
realizacji zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeo. 

3. Stawki/składki, o których mowa w pkt. 1 będą miały zastosowanie przy ubezpieczaniu 
nowych pojazdów (zamówienia uzupełniające). 

§ 13 

Zasady zgłaszania i likwidacji szkód 

1. Strony umowy uzgadniają, iż zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie nastąpi bez zbędnej 
zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub 
powzięcia wiadomości o niej, chyba że ogólne warunki ubezpieczyciela dopuszczają 
dłuższy okres.  
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2. Zapisy Ogólnych warunków dotyczące sytuacji niezawiadomienia o szkodzie w terminie 
będą miały zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy brak zawiadomienia miał wpływ na 
ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeo lub ustalenie rozmiaru szkody. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia czynności likwidacji szkody bez zbędnej 
zwłoki. 

4. Wypłata należnego odszkodowania nastąpi najpóźniej w ciągu 30-tu dni od daty 
zgłoszenia szkody pod warunkiem, że Ubezpieczający w tym terminie, bez zbędnej 
zwłoki, dostarczy dokumenty niezbędne do likwidacji szkody. 

5. Jeżeli w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych 
do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało 
się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych 
okoliczności, jednakże bezsporną częśd odszkodowania Wykonawca wypłaca w ciągu 30 
dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 

6. W przypadku wypłaty odszkodowania, Wykonawca nie będzie potrącał z kwoty 
odszkodowania rat jeszcze niewymagalnych. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została zawarta na czas oznaczony. 
2. Wykonawca uznaje, że otrzymał odpowiedź na każde pytanie, które zadał i są mu 

znane wszystkie okoliczności niezbędne do oceny ryzyka. 
3. Wykonawca zobowiązany jest względem Zamawiającego do bezzwłocznego 

informowania i udzielania wyjaśnieo dotyczących przebiegu likwidacji szkody, 
w szczególności o terminie ostatecznej likwidacji szkody i wypłacie należnego 
odszkodowania.  

4. Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Zakazuje się zmian postanowieo zawartej Umowy, chyba że koniecznośd 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzied w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwośd dokonania istotnych zmian postanowieo zawartej 
umowy w przypadku gdy: 
1/wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży 
w interesie Zamawiającego; 
2/zmiana treści umowy wynikad będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego w trakcie wykonywania 
zamówienia. 

7. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 6 jest złożenie wniosku przez 
stronę inicjującą zmianę, przynajmniej opis zmiany, uzasadnienie zmiany, wyliczenie 
różnicy w wysokości składki ubezpieczeniowej wynikającej ze zmiany. 

8. Zmiana postanowieo umowy może nastąpid wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpid od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 
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10. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy 
jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

11. Rozwiązanie niniejszej umowy nie powoduje wygaśnięcia umów ubezpieczenia 
zawartych w trakcie jej obowiązywania. 

12. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 
polskiego min. Kodeks Cywilny, Ustawa Prawo Zamówieo Publicznych, Ustawa o 
działalności ubezpieczeniowej, Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych. 

13. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz dla brokera. 
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