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UMOWA NR …………………..
W dniu ...........................................r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(znak sprawy MZK.07.P.2016 ), w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) została zawarta umowa
pomiędzy:
Zamawiającym:
Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o., z siedzibą w Skierniewicach 96-100, przy ul. Czerwonej 7,
posiadającym Regon 750051347, NIP 836-13-31-389, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….
a:
Wykonawcą:
…………………………………………………………………..…………………………………......................................................................................,
z siedzibą w ......................................................................................................................................................................,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla .................................................................
KRS ................................................., wysokość kapitału zakładowego ................................................................ złotych,
posiadającym Regon ….………………………..……, nr NIP ......................................., reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanych dalej łącznie „Stronami”, a każda z nich z osobna „Stroną”,
o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na ubezpieczeniu Miejskiego Zakładu
Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach w zakresie:
⋅ ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
⋅ ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
⋅ ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
2. Zakres, przedmiot oraz podstawa ustalenia sum ubezpieczenia dla poszczególnych ubezpieczeń, zostały określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) i Formularzu ofertowym z dnia …………………. r.
(zwanym dalej Ofertą Wykonawcy), stanowiących integralną część Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie
Wykonawcy oraz SIWZ.
§ 2.
1. Termin realizacji Umowy ustala się na okres: ……………………………………………...
2. Termin realizacji zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego może wykraczać poza termin realizacji Umowy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3.
1. Dokumentem świadczenia usługi opisanej w § 1 będą polisy ubezpieczeniowe.
2. Polisy będą wystawione na następujące kolejne okresy ubezpieczenia:
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- pierwszy roczny okres ubezpieczenia ……………………………………………..
- drugi roczny okres ubezpieczenia ………………………………………………….
3. Polisy będą wystawione zgodnie z zadeklarowanym zakresem ubezpieczenia (§ 1, ust. 2) w oparciu o (ogólne)
warunki ubezpieczenia Wykonawcy, wymienione w Ofercie Wykonawcy, wraz z:
- korektami stosownymi do przyjętego zakresu ubezpieczenia,
- klauzulami i innymi postanowieniami zawartymi w Ofercie,
które mają pierwszeństwo nad (ogólnymi) warunkami ubezpieczenia.
§ 4.
1. Stawki wynikające z Oferty Wykonawcy obowiązywać będą przez cały okres realizacji Umowy.
2. Suma składek ubezpieczeniowych za cały okres realizacji Umowy, zgodnie ze Ofertą Wykonawcy wynosi brutto
.................................... zł, w tym VAT – zwolniony.
3. Ostateczna składka może różnić się od składki zadeklarowanej w Ofercie Wykonawcy z uwagi na zwiększenie lub
zmniejszenie majątku Zamawiającego zgodnie z postanowieniami klauzuli automatycznego pokrycia.
4. Niezależnie od ustalonego w polisie terminu zapłaty składki, odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna się z chwilą
określoną w Umowie, jako początek okresu ubezpieczenia.
5. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji
przelewu bankowego, bez względu na jego formę (pisemną lub elektroniczną), kwoty należnej z tytułu opłaty składki
ubezpieczeniowej lub jej raty, pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego znajdowała się wystarczająca ilość
środków płatniczych.
6. W przypadku zmniejszenia w okresie ubezpieczenia limitu sumy ubezpieczenia, wynikającego z jej redukcji o
wypłacone odszkodowanie, na wniosek Zamawiającego, za zgodą Wykonawcy, za dodatkową składką przywrócony
zostanie pierwotny limit sumy ubezpieczenia.
7. W przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w
okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki) obowiązujące w umowie
ubezpieczenia, bez stosowania zasady składki minimalnej dla każdej polisy. Postanowienie to ma zastosowanie do
ubezpieczeń zawieranych w oparciu o niniejszą Umowę, za wyjątkiem ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.
Postanowienie nie ma zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 Kodeksu cywilnego.
8. Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej Umowy dokonywane będą proporcjonalnie do ilości dni udzielonej
ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia (o ile nie regulują
ich inne przepisy prawa). Nie ma zastosowania zasada składki minimalnej dla każdej polisy.
§ 5.
Przed wystawieniem polis ubezpieczenia Zamawiający może zaktualizować sumy ubezpieczenia mienia i sprzętu
elektronicznego. Składka zostanie wyliczona z zastosowaniem stawek wynikających z Oferty Wykonawcy. Dokonując
aktualizacji sum ubezpieczenia Zamawiający może ustalić dla wybranych przedmiotów ubezpieczenia inny rodzaj
wartości ubezpieczenia, będącej podstawą określenia sum ubezpieczenia.
§ 6.
1. W przypadku zaistnienia szkody w ubezpieczonym mieniu Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni
od chwili uzyskania wiadomości o szkodzie, ma obowiązek powiadomić Wykonawcę o jej zaistnieniu, podając rodzaj i
rozmiar szkody.
2. Kwota należnego odszkodowania z tytułu Umowy ubezpieczenia mienia zostanie przekazana na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
3. Wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma
ubezpieczenia będzie również zawierała ten podatek.
4. W przypadku szkody Zamawiający nie jest zobowiązany do uiszczenia pozostałych do zapłaty rat składki w terminach
innych, niż wynikające z zawartej Umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo potrącenia wierzytelności o zapłatę rat
z wierzytelności o odszkodowanie.
5. W przypadku zgłoszenia roszczenia do Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni od
jego otrzymania ma obowiązek powiadomić Wykonawcę. Zamawiający nie jest zobowiązany do informowania o
wypadkach ubezpieczeniowych, w których nie wniesiono roszczeń.
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6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej decyzji dotyczącej wypłaty, decyzji
dotyczącej odmowy, piśmie zawierającym ustosunkowanie się do wniesionego przez poszkodowanego odwołania,
skargi, zażalenia, pozwie wniesionym przeciwko Wykonawcy.
7. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca udostępnieni informacje na temat zgłaszanych szkód i wartości
wypłaconych odszkodowań oraz rezerw w podziale na ryzyka.
8. Wykonawca zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 §1. Kodeksu cywilnego prawa do roszczenia
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę z tytułu zapłaty odszkodowania ubezpieczonemu lub
poszkodowanemu, w przypadku gdy osobą tą jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Zamawiającego pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej. Postanowienie nie ma zastosowania do szkód wyrządzonych przez te osoby
umyślnie.
§ 7.
Ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach w przypadku
przewłaszczenia na zabezpieczenie mienia objętego Umową. Ochrona jest także kontynuowana w przypadku
przeniesienia własności mienia na inną jednostkę Zamawiającego oraz w przypadku przeniesienia własności mienia
pomiędzy Zamawiającym a leasingodawcą, wynajmującym, dzierżawcą lub innym podmiotem o podobnym charakterze,
jeśli strony umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze nie określą inaczej strony obowiązanej
do ubezpieczenia tego mienia.
§ 8.
1. W przypadku wystąpienia poniższych okoliczności:
1.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług,
1.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
1.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne łub zdrowotne,
Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie wprowadzenia
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania przez Wykonawcę realizacji niniejszej umowy.
2. Zmiana Umowy w powyżej określonych okolicznościach może nastąpić na podstawie ustaleń pomiędzy Stronami, po
wejściu w życie przepisów będących przyczyną złożenia wniosku Wykonawcy. Zamawiający ustosunkuje się do
wniosku Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1.1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od
towarów i usług) nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki
podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów, obowiązującej w dniu wymagalności raty
składki.
4. W przypadku gdyby Wykonawca chciał skorzystać z możliwości zmiany wynagrodzenia w sytuacjach, o których mowa
w pkt.1.2. i 1.3., Wykonawca winien w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy doręczyć Zamawiającemu
szczegółowe zestawienie, obejmujące kalkulację kosztów wykonania zamówienia, ze wskazaniem w szczególności
ilości osób wykonujących zamówienie oraz wyszczególnienie elementów wynagrodzenia poszczególnych osób oraz
kosztów ich ubezpieczenia.
5. Powyższe postanowienia mają zastosowanie tylko do zmian przepisów, które nie były znane w terminie składania
ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany przepisów ogłoszone przed
dniem składania ofert winny być uwzględnione w kalkulacji ceny zamówienia.
§ 9.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

§ 10.
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1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie ogólne/szczególne warunki
ubezpieczeń Wykonawcy, przepisy ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz. U. 2015 r. poz. 1844), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn.
zm.), a także odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 z
późn. zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
2. Wykonawca bez pisemnej zgody i akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności, nie będzie mógł przenieść
wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie. W szczególności wierzytelność nie będzie mogła być
przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki). Wykonawca nie
może również zawrzeć umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela
(art. 518 KC), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej takie skutki.
3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy będą załatwiane między Stronami na drodze polubownej,
w ostateczności mogą być poddawane do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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