
  

załącznik  

WZÓR UMOWY 

UMOWA 

zawarta w dniu ________________ r. w _________________ 

pomiędzy: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

reprezentowanym/ą przez: 

_______________________________ 

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

reprezentowanym/ą przez: 

____________________________ 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843  ze zm.) zawiera się umowę o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

 

dla Zadania nr 1  

ubezpieczenia floty, majątku i interesu majątkowego JAROCIŃSKICH LINII AUTOBUSOWYCH Sp. 

z o.o. w zakresie:  

1. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

2. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

3. ubezpieczenie OC Spółki 

4. ubezpieczenia komunikacyjne floty obejmujące: OC, AC, NNW 

 

dla Zadania nr 2  

ubezpieczenia floty, majątku i interesu majątkowego TRANS PEGAZ SP. Z O.O. w zakresie:  

1. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

2. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

3. ubezpieczenie OC Spółki 



  

4. ubezpieczenia komunikacyjne floty obejmujące: OC, AC, NNW 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik 

nr 1 do umowy) stanowią integralną część umowy. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej 

umowie zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczeń wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy). 

 

§ 2 

Czas trwania umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony począwszy od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 

31 stycznia 2023 r. 

2. W pierwszym roku realizacji zamówienia Zamawiający dokona wyrównania okresów ubezpieczenia 

wszystkich aktualnych umów ubezpieczenia, za co Wykonawca naliczy składkę proporcjonalnie do 

okresu ochrony (pro rata temporis) bez stosowania składek minimalnych. 

 

 

§ 3 

Wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia polis o rocznym okresie ubezpieczenia w zakresie 

zawartego w SIWZ wyszczególnienia zakresu rzeczowego przedmiotu ubezpieczenia najpóźniej w 

terminie 3 dni od daty podpisania umowy. 

3. W drugim roku trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia polis 

ubezpieczeniowych najpóźniej na 10 dni przed końcem okresu ubezpieczenia bieżących umów 

ubezpieczenia, na wniosek pełnomocnika – brokera ubezpieczeniowego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia odrębnych polis ubezpieczeniowych: 

 

dla Części Zamówienia nr 1  

▪ polisy majątkowej wieloryzykowej i OC 

▪ polisy komunikacyjnej flotowej obejmującej: OC, AC, NNW. 

 

dla Części Zamówienia nr 2  

▪ polisy majątkowej wieloryzykowej i OC 

▪ polisy komunikacyjnej flotowej obejmującej: OC, AC, NNW. 

 

§ 4 

Warunki płatności składki 

1. Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, w okresie, o którym 

mowa w § 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną składkę w kwocie: 



  

 

dla Części Zamówienia nr 1: ___________ PLN (słownie: ___________________________)  

 

dla Części Zamówienia nr 2: ___________ PLN (słownie: ___________________________)  

z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Określona w ust. 1 składka, będzie płatna na podstawie wystawionych przez wykonawcę rachunków 

(polis). Płatność będzie następowała w dwunastu miesięcznych równych ratach płatnych na ostatni 

dzień każdego miesiąca w każdym roku wykonywania zamówienia. 

 Za termin opłacenia składki uznaje się datę złożenia dyspozycji przelewu.  

3. Określona w ust. 1 składka może ulec zmianie w czasie wykonywania zamówienia w związku z 

aktualizacją przedmiotu ubezpieczenia dokonywaną: 

3.1. w trakcie trwania umów ubezpieczenia - aktualizacja dotyczy sytuacji powodujących 

powstanie ryzyka po stronie Zamawiającego lub przeniesienia go na inny podmiot: likwidacja, 

sprzedaż, przekazanie mienia, zakup mienia, przyjęcie w użytkowanie mienia na podstawie 

innych umów; rozliczenie składki po aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia dokonywane będzie 

proporcjonalnie co do dnia (w systemie pro rata temporis), po zakończeniu rocznego okresu 

ubezpieczenia bieżących umów ubezpieczenia;  

3.2. przy odnawianiu umów ubezpieczenia - aktualizacja dotyczy sytuacji urealnienia wartości 

przedmiotu ubezpieczenia, powodujących zmiany sum ubezpieczenia: spadek wartości 

pojazdów, zmiany kosztów odtworzenia mienia; dokumenty aktualizujące przedmiot 

ubezpieczenia przesyłane będą do Wykonawcy przez pełnomocnika – brokera 

ubezpieczeniowego, nie później niż na 15 dni przed końcem okresu ubezpieczenia bieżących 

umów ubezpieczenia.  

3.3.w przypadkach opisanych w pkt.3.1. - 3.2. o ile zwiększeniu ulegnie wartość przedmiotu 

zamówienia i tym samym składka określona w ust.1, będą zastosowane procedury zamówienia 

uzupełniającego opisane w §1 ust.3 niniejszej umowy. 

3.4.w przypadkach opisanych w pkt.3.1. - 3.3. zmianie ulegnie umowa zgodnie z § 6. 

3.5. w przypadkach opisanych w pkt.3.1. - 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania 

stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym bez stosowania składek 

minimalnych. 

4. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku zmiany:  

4.1. stawki podatku od towarów i usług,  

4.2. 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.), 



  

4.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

5. Poza przypadkami określonymi w ust. 3 oraz 4, określona w ust. 1 składka jest stała w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy. 

6. Określona w ust. 1 składka będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy każdorazowo wskazane 

w dokumentach ubezpieczeniowych. 

7. Usługi ubezpieczeniowe, objęte niniejszą umową, są zwolnione od podatku od towarów i usług na 

podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) 

§ 5 

Kontakt z Wykonawcą 

Do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia w granicach udzielonego pełnomocnictwa 

brokera ubezpieczeniowego: 

METROPOLIS Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Sp. z o.o. 

61-693 Poznań, Ul. Piątkowska 214 A/2 

 

§ 6 

Zmiany Umowy 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy może być dokonana w następujących przypadkach 

przewidzianych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

▪ zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, za zgodą Wykonawcy; 

▪ zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sum ubezpieczenia; 

▪ rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, bez naliczania dodatkowej składki, za zgodą 

Wykonawcy; 

▪ korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU 

Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 

▪ zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu Stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Rozwiązanie Umowy 



  

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Z dniem rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy ubezpieczenia zawarte w wyniku 

niniejszej Umowy, a Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on ochrony 

ubezpieczeniowej, jednakże nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 

 

§ 9 

Realizacja umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać wobec osób trzecich nie związanych  

z realizacją niniejszej umowy, faktów i okoliczności poznanych w związku z jej wykonaniem zarówno 

w czasie jej trwania jak i po zakończeniu. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do potrącania z przeznaczonego do wypłaty odszkodowania nie 

opłaconej części składki. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności z tytułu przyznanych odszkodowań 

i świadczeń w ramach udzielonej ochrony bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

895 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t. 

j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2214 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze 

ubezpieczeniowym i emerytalnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 207) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 

2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1881). 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, 

1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

4. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za obsługę umowy jest:__________________. 

 

 

Zamawiający  Wykonawca 



  

 


