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  Załącznik nr 4B do SIWZ 

PROJEKT  UMOWY dla zadania nr 2 

UMOWA NR EP/221/……………/2017 

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie 

do przetargu nieograniczonego znak: EP/220/79/2017 

zawarta w dniu .......................... w Szczecinie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 

z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin – 

Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593, NIP 851 – 25 – 37 – 954 

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym (Ubezpieczającym)”, którego 

reprezentuje: 

Dyrektor                    -    Małgorzata Usielska   

a: 

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

z siedzibą ..............................., przy .................................... 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym ………………………………………………………………………………………… 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………., wysokość kapitału zakładowego 

…………………………………………………………………..NIP .................................., REGON ………………………. 

Zwaną w treści niniejszej umowy „Wykonawcą (Ubezpieczycielem)”, którego reprezentuje: 

1. …………………...            -     .................................... 

2. ……………………           -     .................................... 

o następującej treści: 

Niniejsza umowa (dalej - „Umowa”) zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego 
(Ubezpieczającego) wyboru oferty Wykonawcy (Ubezpieczyciela) w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego 

Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na zadanie nr 2 - 

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie komunikacyjne Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).  

§ 1 

1. W zakresie oraz na warunkach określonych w Umowie Wykonawca (Ubezpieczyciel) udziela 

Zamawiającemu (Ubezpieczającemu) ochrony ubezpieczeniowej. 

2. Integralnymi częściami składowymi Umowy są: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz ze wszystkimi jej zmianami i 
modyfikacjami (dalej – „SIWZ”), 

2) oferta Wykonawcy (Ubezpieczyciela) przyjęta przez Zamawiającego (Ubezpieczającego), 
(formularz oferty i formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy), (dalej – „Oferta”), 

3) polisy ubezpieczenia lub inne dokumenty ubezpieczeniowe (z chwilą ich wystawienia), 
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4) ogólne warunki ubezpieczenia bądź inne wzorce umów. 

3. Ogólne warunki ubezpieczenia bądź inne wzorce umów mają zastosowanie wyłącznie w zakresie 

nie uregulowanym w SIWZ i Ofercie i w zakresie w jakim nie są z nimi sprzeczne, z 
zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 

4. Jeśli postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia bądź innych wzorców umów są 
korzystniejsze dla Zamawiającego (Ubezpieczającego) lub ubezpieczonego niż postanowienia 

SIWZ, wówczas zastosowanie będą miały postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia bądź 
innych wzorców umów, za wyjątkiem tych zapisów, które Wykonawca Ubezpieczyciel wskazał w 

Ofercie, jako nie obowiązujące w powyższej sytuacji. 

5. W razie wątpliwości odnośnie postanowień Umowy stosuje się te postanowienia umowy 
ubezpieczenia, które są korzystniejsze dla Zamawiającego (Ubezpieczającego). 

6. W ubezpieczeniach realizowanych w Umowy będzie pośredniczył Broker ubezpieczeniowy – Akma 
- Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Poleska 27, 40-733 Katowice, nr KRS 

0000052138, wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych nr 00000050/U, Przedstawicielstwo 

w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 2/2, 71-073 Szczecin.  
 

§ 2 

W ramach Umowy strony zobowiązują się poprzez wspólne i zgodne działanie  

w dobrej wierze, stosując zasady dobrej praktyki, dołożyć należytej staranności niezbędnej przy 
wykonywaniu Umowy. 

 

§ 3 
1. Przedmiotem Umowy jest: 

1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 

3) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii; 

4) ubezpieczenia komunikacyjne: 
a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych (OC), zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 ze zm.), 
b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), 

c) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia  - auto-casco 

(AC), 
d) ubezpieczenie assistance (ASS). 

2. Warunki umowy ubezpieczenia, a w szczególności szczegółowy przedmiot, sumy i zakres 
ubezpieczenia, określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ („Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia”). 

3. Wyciąg z załącznika nr 1 do SIWZ zawierający warunki umowy ubezpieczenia (uwzględniający 
modyfikacje SIWZ, zmiany wynikające z zaoferowanych warunków w Ofercie Wykonawcy 

(Ubezpieczyciela) oraz szczególne warunki ubezpieczenia dołączone do Oferty - jeżeli takie 
wystąpiły) stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy. 

 

§ 4 
1. Okres ubezpieczenia dla ubezpieczeń będących Przedmiotem Umowy rozpoczyna się od dnia 01 

stycznia 2018 r. a kończy się z upływem dnia 31 grudnia 2019 r. (w podziale na 2 
dwunastomiesięczne okresy polisowe), z zastrzeżeniem ubezpieczeń komunikacyjnych. 

2. Okresy ubezpieczeń komunikacyjnych dla poszczególnych pojazdów podane są w załączniku nr 1 
do SIWZ, przy czym okres ubezpieczenia dla każdego z pojazdów wynosi 24 miesiące (w podziale 

na 2 dwunastomiesięczne okresy polisowe).  

3. W przypadku pojazdów włączanych do ubezpieczenia w czasie trwania Umowy okres 
ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów wskazywany będzie przez Zamawiającego 
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(Ubezpieczającego), z zastrzeżeniem, iż pojazdy mogą być włączane do ubezpieczenia nie później 

niż do ostatniego dnia obowiązywania Umowy. 

 

§5 

1. Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązuje się do potwierdzenia ubezpieczenia poszczególnych 
ryzyk w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Ubezpieczającego) polisami lub innymi 

dokumentami ubezpieczenia.  

2. Polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia będą wystawiane na 12-miesięczne okresy 

ubezpieczenia (okresy polisowe). Wszystkie sumy ubezpieczenia / gwarancyjne i limity 

odpowiedzialności odnoszą się do 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia (okresu polisowego). 

3. Polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia będą wystawiane i przekazywane Zamawiającemu 

(Ubezpieczającemu) nie później niż na 5 dni przed początkiem każdego okresu polisowego, z 
zastrzeżeniem polis lub innych dokumentów ubezpieczenia dotyczących pojazdów zgłaszanych do 

ubezpieczenia w czasie trwania Umowy, które to polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia będą 

wystawiane niezwłocznie po zgłoszeniu pojazdów do ubezpieczenia i przekazaniu niezbędnych 
danych. 

4. W przypadku nieprzekazania w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, polisy lub innego 
dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawcy (Ubezpieczycielowi) 

zostanie naliczona kara umowna w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu 
danego dokumentu (polisy). 

 

§ 6 

1. Całkowita składka za wszystkie ubezpieczenia objęte Umową wynosi łącznie ............................ 

słownie: …………………………………………………….……………………………………………………….., w tym:  

- za 1 okres polisowy w wysokości…………………….; 

- za 2 okres polisowy w wysokości……………….……. 

2. Składki za poszczególne rodzaje ubezpieczeń płatne będą w dwudziestu czterech równych ratach 
(12 równych rat w roku): I rata do dnia 15.01.2018 r., II rata do dnia 15.02.2018 r., III rata do 

dnia 15.03.2018 r., IV rata do dnia 15.04.2018 r., V rata do dnia 15.05.2018 r., VI rata do dnia 
15.06.2018 r., VII rata do dnia 15.07.2018 r., VIII rata do dnia 15.08.2018 r., IX rata do dnia 

15.09.2018 r., X rata do dnia 15.10.2018 r., XI rata do dnia 15.11.2018 r., XII rata do dnia 
15.12.2018 r., XIII rata do dnia 15.01.2019 r., XIV rata do dnia 15.02.2019 r., XV rata do dnia 

15.03.2019 r., XVI rata do dnia 15.04.2019 r., XVII rata do dnia 15.05.2019 r., XVIII rata do dnia 

15.06.2019 r., XIX rata do dnia 15.07.2019 r., XX rata do dnia 15.08.2019 r., XXI rata do dnia 
15.09.2019 r., XXII rata do dnia 15.10.2019 r., XXIII rata do dnia 15.11.2019 r., XXIV rata do 

dnia 15.12.2019 r. - poza ubezpieczeniami komunikacyjnymi, gdzie składka płatna będzie 
jednorazowo w terminie 21 dni od wystawienia polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego 

zawarcie umowy ubezpieczenia) lub ratalnie - do czterech równych rat w roku, przy czym I rata 

płatna będzie w terminie 21 dni od wystawienia polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego 
zawarcie umowy ubezpieczenia), zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego (Ubezpieczającego).  

3. W przypadku ewentualnych doubezpieczeń składka płatna będzie jednorazowo w terminie 21 dni 
od wystawienia potwierdzającego doubezpieczenie dokumentu ubezpieczenia lub ratalnie do 

czterech równych rat  w roku (przy czym I rata płatna będzie w terminie 21 dni od wystawienia 

dokumentu ubezpieczenia), zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego (Ubezpieczającego). 

4. Za dzień zapłaty składki uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

(Ubezpieczającego). 

5. Składki płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy (Ubezpieczyciela) wskazany w 

polisach lub innych dokumentach ubezpieczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) powyżej. 

6. Wysokość składki określonej w ust. 1 może ulec zmianie w przypadkach, o których mowa w § 10 

i 11 Umowy. 
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7. Stawki / składki ryczałtowe obowiązujące w umowie, określone w § 7 Umowy, są niezmienne 

przez cały okres ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt 9 oraz § 11 Umowy. 

8. Wykonawca (Ubezpieczyciel) nie może cedować należności wynikających z Umowy na rzecz 

innego podmiotu, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego (Ubezpieczyciela). 

 

§ 7 
1. Do poszczególnych umów ubezpieczenia, wskazanych w § 3 Umowy zastosowanie będą miały 

następujące stawki ubezpieczeniowe / składki ryczałtowe (zastosowane do obliczenia składki w 

złożonej Ofercie), na podstawie których rozliczana będzie umowa ubezpieczenia w ciągu 
przewidzianego okresu: 

1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (w tym stawka / składka ryczałtowa za ryzyka 
kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, kradzieży zwykłej, szyb  i innych przedmiotów 

szklanych od stłuczenia): ...…………, 

2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: …....…………, 

3) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii: …....…………, 

4) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
(OC), zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 ze zm.): …………………………., 

5) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW): ………………., 

6) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia  - auto-casco 
(AC): ………….., 

7) ubezpieczenie assistance (ASS): ……………... 

2. Stawki ubezpieczeniowe/ składki ryczałtowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej będą 

miały zastosowanie w szczególności w przypadku zastosowania klauzuli automatycznego pokrycia i 
automatycznego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. 

3. Stawki ubezpieczeniowe/ składki ryczałtowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7 powyżej będą miały 

zastosowanie w przypadku włączania do ubezpieczenia nowo zakupionych (nowo przyjętych) 
pojazdów. 

4. W przypadku doubezpieczania, uzupełniania, podwyższania sumy ubezpieczenia / gwarancyjnej  - 

poza klauzulą automatycznego pokrycia - w okresie ubezpieczenia w ramach Umowy stosowane 
będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe / składki ryczałtowe obowiązujące w Umowie. 

 

§ 8 

1. Do ubezpieczeń będących Przedmiotem Umowy zastosowanie będą miały następujące ogólne 

warunki ubezpieczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 Umowy (nazwa, data uchwalenia lub 
obowiązywania lub numer uchwały, którą zostały ustalone bądź inne oznaczenie umożliwiające 
identyfikację warunków): 
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: ……………….., 
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: ……………….., 

3) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii: …....…………, 
4) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

(OC), zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 ze zm.), 

5) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW): …………, 
6) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia  - auto-casco 

(AC): ……….., 
7) ubezpieczenie assistance (ASS): ……………... 
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§ 9 

1. Naliczanie przez Zamawiającego (Ubezpieczającego) kary umownej następuje poprzez 

sporządzenie noty księgowej wraz ze wskazaniem podstawy naliczenia. 
2. Zapłata kar umownych następować będzie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

(Ubezpieczającego) w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy (Ubezpieczycielowi) 
stosownej noty obciążeniowej.   

 

§ 10 
1. Postanowienia Umowy mogą ulec zmianie w przypadkach i na zasadach określonych w art. 144 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) (dalej – „PZP”). 

2. W szczególności na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP mogą ulec istotnej zmianie postanowienia 

Umowy w stosunku do treści Oferty o ile zachodzą poniższe okoliczności: 

1) wystąpią zmiany przepisów prawa, które powodować będą konieczność zmiany warunków 
realizacji Umowy, 

2) konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia określonego w Umowie będzie wynikała ze 

zobowiązań umownych Zamawiającego (Ubezpieczającego), wówczas zmiana polegać będzie na 
rozszerzeniu zakresu danego ubezpieczenia, która to zmiana może powodować odpowiednie 

zwiększenie wysokości składki, 

3) wystąpią zmiany stanu faktycznego, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego 

ubezpieczenia określonego w Umowie lub spowodują niezasadność danego ubezpieczenia 

przewidzianego w Umowie (np. zmiana w zakresie prowadzonej / wykonywanej działalności, 

liczbie osób, pojawienie się lub ujawnienie nowych zagrożeń, okoliczności pociągających za sobą 
możliwość powstania wypadku, sprzedaż, likwidacja lub zakup mienia, w tym pojazdu 

mechanicznego), wówczas zmiana polegać będzie na rozszerzeniu lub zawężeniu zakresu 
danego ubezpieczenia, która to zmiana może powodować odpowiednią zmianę wysokości 

składki, 

4) nastąpią zmiany w mieniu Zamawiającego (Ubezpieczającego), które skutkować będą 

koniecznością skorygowania sum ubezpieczenia lub limitów podanych w SIWZ (np. zakup, 

sprzedaż, rozbudowa, wyłączenie z użytkowania, zmiana wartości rynkowej lub 

odtworzeniowej), wówczas zmiana polegać będzie na zwiększeniu / zmniejszeniu sumy 
ubezpieczenia/gwarancyjnej, która to zmiana może powodować odpowiednią zmianę wysokości 

składki, 

5) wystąpi konieczność doubezpieczenia, uzupełnienia, podwyższenia sumy ubezpieczenia/ 

gwarancyjnej, nie stanowiące realizacji postanowień warunków Umowy przewidzianych w 

załączniku  nr 2 do Umowy, wówczas zmiana polegać będzie zwiększeniu sumy 
ubezpieczenia/gwarancyjnej, która może powodować odpowiednie zwiększenie wysokości 

składki, 

6) nastąpi zmiana terminów zapłaty składki i liczby rat składki; zmiana taka zostanie wprowadzona 
bez dodatkowej zwyżki składki n, 

7) nastąpi zmiana w zakresie głównych jednostek organizacyjnych (zakładów leczniczych) 

Zamawiającego (Ubezpieczającego), formy prawnej Zamawiającego (Ubezpieczającego), zmiany 

w wyniku przekształcenia, połączenia, zmiany własnościowe, itp., mające znaczny wpływ na 
wielkość ubezpieczanego mienia i zakres ubezpieczenia, 

8) nastąpi zmiana składki będąca konsekwencją zmian Umowy przewidzianych w Umowie, z 

zastrzeżeniem § 10 ust. 5 pkt 7 Umowy, 

9) nastąpi obniżenie stawki / składki ryczałtowej bądź innych zmian korzystnych dla 

Zamawiającego (Ubezpieczającego) – dokonanych za zgodą obu stron Umowy. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

(Ubezpieczający) może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem a nie 
obowiązkiem Zamawiającego (Ubezpieczającego). 

4. Zmiany Umowy są dopuszczalne w przypadku, gdy dotyczą nieistotnych postanowień Umowy, 
przy czym zmianę istotną rozumie się zgodne z art. 144 ust. 1e PZP. 
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5. W szczególności za zmianę nieistotną uznaje się: 

1) zmianę sum ubezpieczenia wynikającą z przewidzianej w Umowie aktualizacji sum 

ubezpieczenia (w tym w wyniku zmiany wartości rynkowej pojazdu) oraz wynikającą z tej 
aktualizacji zmianę składki polegającą na przeliczeniu obowiązującej stawki za ubezpieczenie 

od sumy ubezpieczenia (tj. suma ubezpieczenia x określona stawka = składka);  
2) uzupełnienie sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej, limitów w poszczególnych ryzykach po 

wypłacie odszkodowania przy zastosowaniu zasad obowiązujących w Umowie,  
3) nieznaczne rozszerzenie lub ograniczenie zakresu ochrony udzielanej w ramach niniejszej 

umowy przy zastosowaniu zasad obowiązujących w Umowie, 

4) zmianę w zakresie głównych jednostek organizacyjnych (zakładów leczniczych) zgłoszonych 
do ubezpieczenia (powstanie nowej jednostki, przekształcenie, połączenie, zmiany 

własnościowe, zmiany formy prawnej dotychczasowych jednostek, likwidacja jednostki itp.), 
nie mającą znacznego wpływu na wielkość ubezpieczanego mienia i zakres ubezpieczenia, 

5) inną zmianę stanowiącą realizację postanowień warunków Umowy przewidzianą  

w załączniku  nr 2 do Umowy, nie mającą znacznego wpływu na wielkość ubezpieczanego 
mienia i zakres ubezpieczenia, 

6) inną zmianę niezmieniającą ogólnego charakteru Umowy, o której wiedza na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających 

się o udzielenia zamówienia czy też na wynik postępowania przetargowego, 
7) zmianę składki będąca konsekwencją wprowadzenia zmian w przypadkach przewidzianych 

powyżej. 

 

§ 11 

1.  Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP mogą ulec istotnej zmianie postanowienia Umowy w 
stosunku do treści Oferty w przypadku, gdy w trakcie okresu ubezpieczenia nastąpią zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę (Ubezpieczyciela), 

strony przewidują możliwość odpowiedniej zmiany wysokości składki w formie aneksu w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku zmiany określonej w ust. 1 pkt 1 powyżej stawki / składki ryczałtowe obowiązujące 

w Umowie zwiększą się o podatek od towarów i usług wyliczony wg stawki obowiązującej na 
podstawie nowych przepisów.  

3. W przypadku zmiany określonej w ust. 1 pkt 2 i 3 powyżej stawki / składki ryczałtowe 

obowiązujące w Umowie zmienią się wyłącznie w tej części, która zawiera element kosztów 
związanych z minimalnym wynagrodzeniem za pracę lub z podleganiem ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu i wyłącznie w odniesieniu do kosztów wynagrodzenia 
pracowników biorących bezpośredni udział w realizacji Umowy, w stopniu odpowiadającemu 

wykazanemu przez Wykonawcę (Ubezpieczyciela) wzrostowi kosztów wykonania Umowy.  

4. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, może dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia 
na przyszłość (składek niewymagalnych).  

5. Strona wnioskująca o zmiany, o których mowa w ust. 1, ma obowiązek wykazać, w jaki sposób i w 
jakim stopniu zmiany te mają wpływ na koszt realizacji Umowy, dołączając do pisemnego wniosku 

o zmianę odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. 
 

§ 12 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą 
(Ubezpieczycielem) ze strony Zamawiającego (Ubezpieczającego) jest Pan/ Pani …………………… 

tel. kont. ................................., fax …………………., e-mail ………………………. 
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2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym 

(Ubezpieczającym) ze strony Wykonawcy (Ubezpieczyciela) jest Pan/ Pani………………………… tel. 

kont. ……………………….............., fax …………………., e-mail ………………………. 
3. Zmiany osób bądź danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, dokonuje się 

poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony w terminie ____ dni od dnia dokonania zmiany, 
wraz z podaniem nowych danych, przy czym zmiany te nie wymagają dla swojej ważności 

sporządzenia aneksu do Umowy. 
 

§ 13 

1. Zamawiający (Ubezpieczający) wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a PZP, aby Wykonawca 
(Ubezpieczyciel) lub podwykonawca zatrudnili na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

czynności administracyjne związane z wystawianiem/aneksowaniem dokumentów ubezpieczenia. 

2. W trakcie realizacji umowy, Zamawiający (Ubezpieczający) uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w ust. 1 czynności. Zamawiający (Ubezpieczający) uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. 
3. W okresie obowiązywania Umowy na każde wezwanie Zamawiającego (Ubezpieczającego) w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca (Ubezpieczyciel) przedłoży Zamawiającemu 

(Ubezpieczającemu) wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy (Ubezpieczyciela) lub podwykonawcy (odpowiednio dalszego 
podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego (Ubezpieczającego). Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy (Ubezpieczyciela)  lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  (Ubezpieczyciela) lub 

podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy (Ubezpieczyciela) lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje, takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

(Ubezpieczyciela) lub podwykonawcę (lub odpowiednio dalszego podwykonawcę) składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 

ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę (Ubezpieczyciela) lub 
podwykonawcę (lub odpowiednio dalszego podwykonawcę) kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji.  
4. Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę oraz zapisów 
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umożliwiających Zamawiającemu (Ubezpieczającemu) przeprowadzenie kontroli sposobu 

wykonania tego obowiązku. 

5. Na każde pisemne wezwanie (Zamawiającego) Ubezpieczającego, Wykonawca (Ubezpieczyciel) w 
terminie 7 dni od dnia wezwania będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 

(Ubezpieczającemu) dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej. 

6. W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 3 lub 

nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy (Ubezpieczycielowi) 
zostanie naliczona kara umowna w wysokości 500 zł za każde zdarzenie.  

 

 
§ 14 

1. Wykonawca (Ubezpieczyciel)  odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za 
działania własne.  

2. Zamawiający (Ubezpieczający) zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

(Ubezpieczyciela) kluczowej części zamówienia, tj.  udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w 
postaci gotowości zapłaty określonego w Umowie odszkodowania lub innego świadczenia za 

szkodę powstałą wskutek przewidzianego w Umowie wypadku. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi lub dostawy.  

 
§ 15 

1. Umowa będzie obowiązywała od dnia ________________ do dnia 31 grudnia 2019 r., z 
zastrzeżeniem ubezpieczeń komunikacyjnych, co do których Umowa będzie obowiązywała do końca 

okresu ubezpieczenia każdego z pojazdów. 

2. Zamawiającemu (Ubezpieczającemu) przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach 
określonych w Kodeksie cywilnym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459 ze zm.) oraz w razie zaistnienia 

przesłanek określonych w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), z zastrzeżeniem postanowień ustawy  

z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W przypadku odstąpienia od 

Umowy Wykonawca (Ubezpieczyciel) może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy bądź wypowiedzenie Umowy nie wywołuje konieczności zwrotu świadczeń 

uzyskanych już przez ubezpieczonych / uprawnionych od Wykonawcy (Ubezpieczyciela), ponadto 
Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązany jest do przeprowadzania postępowań likwidacyjnych i 

wypłaty należnych świadczeń odnośnie zdarzeń, które miały miejsce przed odstąpieniem od/ 

wypowiedzeniem Umowy, a Zamawiający (Ubezpieczający) zobowiązany jest do zapłaty składki za 
okres, w jakim Wykonawca (Ubezpieczyciel) udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 

 

§ 16 

W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 

r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1170 z późn. zm.), ustawy z 
dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 ze zm.), Kodeksu 
cywilnego (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz inne odpowiednie przepisy prawne. 
 

§ 17 

Wszystkie spory wynikłe na tle stosowania Umowy poddaje się Sądowi miejscowo właściwemu dla 
Zamawiającego (Ubezpieczającego). 
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§ 18 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 19 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego (Ubezpieczającego) i jeden egzemplarz dla Wykonawcy (Ubezpieczyciela). 

             

      

WYKONAWCA (UBEZPIECZYCIEL):   ZAMAWIAJĄCY (UBEZPIECZAJĄCY):  

 

Załączniki:  

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy i cenowy (Załącznik nr 2B i 2C do SIWZ). 

Załącznik Nr 2 – wyciąg z Załącznika nr 1 do SIWZ zawierający warunki umowy ubezpieczenia, 
w szczególności szczegółowy przedmiot, sumy i zakres ubezpieczenia (uwzględniający modyfikacje 

SIWZ, zmiany wynikające z zaoferowanych warunków w ofercie Wykonawcy (Ubezpieczyciela) oraz 
szczególne warunki ubezpieczenia dołączone do Oferty - jeżeli takie występują). 


