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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 

Umowa 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, 
zgodnie z ustawą Prawo zamówieo publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. 
U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z póżn. zm.) w oparciu o ofertę Wykonawcy z dnia 
………………………….. roku złożoną w postępowaniu. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia:……………………………. do dnia: …………………………… z 
uwzględnieniem zapisów § 5 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 

Przedmiot ubezpieczenia 
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1. Niniejsza Umowa ustala warunki ubezpieczeo mienia i odpowiedzialności cywilnej  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie  
Lubelskim w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer…………….. 

§ 3 
Zakres ubezpieczenia 

 
1. Ubezpieczenia, o których mowa w §2 obejmują:  
1.1. Ubezpieczenie mienie od wszystkich ryzyk,  
1.2. Ubezpieczenie sprzęt elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
1.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
2. Wykonawca akceptuje i uznaje pierwszeostwo definicje określone w SIWZ i jej 

załącznikach nad definicjami określonymi w Ogólnych warunkach ubezpieczenia 
Wykonawcy. 

3. Zakres ubezpieczenia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer…………….. 

§ 4 

Warunki ubezpieczenia 

1. Do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej umowy generalnej 
zastosowanie mają: 

1.1. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk stanowiące załącznik nr …… 
do Umowy, 

1.2. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowiące załącznik nr……… 
do Umowy, 

1.3. Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, stanowiące 
załącznik nr…………. do Umowy, 

2. Integralną częścią Umowy jest: 
2.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego numer………………, stanowiąca załącznik nr 4 do 
Umowy. 

2.2. Oferta ubezpieczenia złożona przez Wykonawcę w dniu…………………………. Do 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer………………………, stanowiąca 
załącznik numer 5 do Umowy. 

§  5 

Termin realizacji i zasady polisowania 

1. Termin realizacji umowy obejmuje okres od dnia 01.02.2014 r. do dnia 31.01.2016 r. 
2. Okres obowiązywania umowy zostanie podzielony na 2 okresy polisowe według 

następujących założeo: 
2.1. I Okres polisowy: od dnia 01.02.2014 do dnia 31.01.2015 r.  
2.2. II Okres polisowy: od dnia 01.02.2015 do dnia 31.01.2016 r. 
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że z koocem każdego okresu polisowego 

nastąpi zrównanie terminów wszystkich polis ubezpieczenia. 
4. W związku z ust. 3 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 tego w następujący 
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sposób: w przypadku, gdy okres ubezpieczenia będzie krótszy niż 12 m-cy, 
Wykonawca wyliczy składkę z uwzględnieniem faktycznie udzielanego czasu ochrony 
w systemie pro rata temporis. 

§ 6 

Sumy ubezpieczenia 

1. Sumy ubezpieczenia i limity zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer…………… i 
będą miały zastosowanie przy zawieraniu ubezpieczeo w I roku polisowym. 

2. Sumy ubezpieczenia i limity na kolejne roczne okresy ubezpieczenia – aktualizacja 
sum ubezpieczenia - zostaną przekazane Wykonawcy na 14 dni przed upływem 
każdego rocznego okresu ubezpieczenia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zmiany wartości majątku (tj. ilości i wartości 
sprzętu elektronicznego, ilośd posiadanych nieruchomości itp.) przeznaczonego do 
ubezpieczenia, w wyniku zbycia przedmiotu ubezpieczenia lub zakupu nowego 
majątku, itp. 

4. Wykonawca przyjmuje zgłoszone mienie do ubezpieczenia bez względu na stopieo 
umorzenia księgowego, lub zużycia technicznego, według sum podanych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego numer……………. Wykonawca nie może odmówid ochrony 
ubezpieczeniowej, z uwagi na stan techniczny zgłoszonego mienia. 

§ 7 

Dokumenty ubezpieczeniowe 

1. Dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczeo, o których mowa w § 3 są 
polisy lub certyfikaty ubezpieczeniowe. 

2. Przyjmowanie nowych składników majątku lub wyłączanie z ubezpieczenia będzie się 
odbywało w formie aneksu do polisy wystawionej dla konkretnego ryzyka. 

3. Polisy na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i 
posiadania mienia zostaną wystawione na roczne okresy ubezpieczenia. 

4. Strony ustalają, że czynności, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 będą dokonywane w 
oparciu o pisemny wniosek Brokera. 

5. Strony dopuszczają możliwośd złożenia przedmiotowego wniosku również za 
pośrednictwem innych powszechnie dostępnych środków przekazu w tym fax, e-mail. 

§ 8 

Płatnośd składki 

1. Za wykonanie Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacid Wykonawcy 
wynagrodzenie (składkę) w wysokości ................................... zł: brutto: 
........................................ zł (słownie brutto) ...............................................................zł  

2. Wynagrodzenie (składka) o którym mowa w ust. 1 dotyczy dwóch okresów 
polisowych przy założeniu tych samych sum ubezpieczenia. 

3. Wynagrodzenie (składka) za kolejne okresy polisowe zostanie wyliczone z 
uwzględnieniem aktualnych na dany okres polisowy sum ubezpieczenia z 
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zastosowaniem stawek i składek przedstawionych w ofercie Wykonawcy z 
dnia…………….roku. 

4. Wynagrodzenie za każdy rok polisowy będzie wypłacane w formie kwartalnej, 
ratalnej. 

5. Ustala się następujący terminarz płatności rat składki: 
a. I rata płatna w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia okresu ubezpieczeniowego 
b. II, III, IV rat płatne są z początkiem kolejnych kwartałów okresu 

ubezpieczeniowego. 
6. Terminy płatności składki w kolejnym okresie polisowym będzie ustalony w sposób 

analogiczny  jak dla pierwszego okresu polisowego. 
6. Stawki ustalone w ofercie stanowiącej załącznik nr ……………do Umowy nie ulegają 

zmianom przez cały okres realizacji zamówienia i we wszystkich rodzajach 
ubezpieczeo. 

7. Stawki ustalone w ofercie o której mowa w ust. 7 będą miały zastosowanie do 
zamówieo uzupełniających. 

8. Wszystkie klauzule dodatkowe i uzupełniające zostaną dołączone bezskładkowo. 
§ 9 

Postanowienia koocowe 

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 o przebiegu likwidacji szkód w szczególności o 
terminach ostatecznej likwidacji szkód i wypłacie należnego odszkodowania.  

4. Strony zastrzegają sobie możliwośd zmiany warunków Umowy, oraz umów 
ubezpieczenia w trakcie ich trwania zgodnie z Art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r roku  Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.)    

5. Okoliczności powodujące możliwośd zmiany umowy: 
5.1. wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie 

leży w interesie zamawiającego, 
5.2. zmiana treści umowy wynikad będzie z konieczności dostosowania do 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego w trakcie 
wykonywania zamówienia, 

5.3. w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy 
ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej w objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu 
systemem pierwszego ryzyka. 

6. W myśl art. 145 ust. 1 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. 

7. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn określonych w art. 145 
ust. 2 ustawy Prawo zamówieo publicznych Wykonawcy przysługuje jedynie 
wynagrodzenie za wykonany zakres usług. 

8. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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9. Rozwiązanie niniejszej umowy nie powoduje wygaśnięcia umów ubezpieczenia 
zawartych w trakcie jej obowiązywania. 

10. Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Ustawy Prawo zamówieo publicznych. 

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

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

BROKER 

 

 

Wykaz załączników 
1. Załącznik nr 1 –  Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk/od 

ognia i innych zdarzeo losowych  
2. Załącznik nr 2 –  Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
3. Załacznik nr 3 – Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk 
4. Załącznik nr 4 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
numer………. 

5. Załącznik nr 5 – Oferta wykonawcy złożona w dniu…………………. do postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego numer………. 

 


