KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINKU

Załącznik Nr 4A do SIWZ Wzór umowy – część I

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO nr …./2018
zawarta w dniu ……………… w Szczecinku,
pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Szczecinku przy ulicy Bugno 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090182, o
kapitale zakładowym w wysokości 98 238 400,00 zł, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374,
reprezentowanym przez:
……
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul.
Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000071865
przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość kapitału zakładowego 507 000,00 PLN
z jednej strony
a
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1) ............................................................................,
2) …………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017r., poz. 1579 z późn. zm.), w oparciu o postępowanie przetargowe nr ……… Zamawiający udziela
Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia i
odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku –
część I.
§2
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku:
A. ubezpieczenie mienie od wszystkich ryzyk,
B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego all risk,
C. ubezpieczenie maszyn budowlanych,
D. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje załącznik nr 5, 5a Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy.
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§3
OKRES UBEZPIECZENIA
Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od dnia 1.03.2018 roku do dnia 29.02.2020
roku. Umowy ubezpieczenia, których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy objęte
będą ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na warunkach niniejszej Umowy.
§4
ZASADY UBEZPIECZENIA
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część
niniejszej Umowy.
2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych
umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia.
§5
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) w razie dokonywania przez Zamawiającego inwestycji w majątek trwały, wzrostu jego wartości
lub zbywania takiego majątku, a także rozliczania klauzuli automatycznego pokrycia;
2) w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum gwarancyjnych lub uzupełnienia limitów;
3) w przypadku zmian organizacyjnych (w tym przekształceń i likwidacji) mogących wystąpić u
Zamawiającego w tym jego jednostek organizacyjnych, w tym zmianie zakresu wykonywanej
działalności w szczególności miejsca jej wykonywania;
4) w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia;
5) w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia;
6) w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ,
bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ.
2. Zmiana umowy może polegać w szczególności na:
1) zmianie wielkości sum ubezpieczenia w związku z: nabywaniem/ zbywaniem/ likwidacją środków
trwałych, modernizacją/ ulepszeniem środków trwałych, oddaniem do użytku nowych
inwestycji, umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek
ubezpieczenia;
2) zmianie wysokości sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych wraz z weryfikacją stawek i składek
ubezpieczenia będące ich konsekwencją;
3) zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: zmianą zakresu wykonywanej działalności,
ujawnieniem się nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ lub
wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących;
4) zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej na skutek rozszerzenia lub ograniczenia zakresu
ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się
bądź powstania ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w OPZ lub wynikającego z
konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących;
5) zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia
określone w SIWZ;
6) wydłużeniu/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów
ubezpieczenia;
7) zmiany zakresu działalności Zamawiającego;
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8)

w przypadku aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności nazwy, zmianę
adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy lub zmianę nr konta bankowego na które
mają być dokonywane płatności.
9) przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa
jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy;
10) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy m.in. zakresu
ubezpieczenia, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy;
11) dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych,
literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek
redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron
umowy;
12) jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni
lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany celu istoty
umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron
umowy,
13) na zmianie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i ceny jednostkowej
(rozumianej jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej), o której mowa w
formularzu cenowym, o poniesione przez Wykonawcę koszty:
a) związane ze wzrostem 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,
b) związane ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
pracowników Wykonawcy,
c) ciężar udowodnienia kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów i ich wpływu na
wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu wykonania umowy (cenę jednostkową
rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) w całości spoczywa na stronie,
która się na nie powołuje,
d) na zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w
umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana
(zwiększona lub zmniejszona).
14) W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt 13 powyżej każda ze stron umowy, w terminie
30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej
strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia o kwotę kosztu poniesionego
przez Wykonawcę, a w przypadku stawki podatku VAT od daty jego zmiany. Do wniosku należy
dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy (cenę
jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, o której
mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) wraz ze wskazaniem terminu
ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych
wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę
we własnym zakresie
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3. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a treścią
umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy ubezpieczenia
generalnego.
5. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta
Wykonawcy.

1.

§6
SKŁADKI
Maksymalna wartość umowy (wysokość składki) za cały okres trwania umowy wynosi :

kwota: ………………………………………………………………………………………………………….
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….)
i jest zgodna ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ………………., w tym:
podstawowa wartość umowy:
kwota: ………………………………………………………………………………………………………….
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….)
wartość umowy wynikająca z prawa opcji
kwota: ………………………………………………………………………………………………………….
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….)
2.
3.

4.

5.

6.

1.

Płatność składki na konto zakładu ubezpieczeń zostanie podana w wystawionych dokumentach
potwierdzających ochronę ubezpieczeniową.
Składka za ubezpieczenia płatna w 2 ratach w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, w terminach
do:
Nr raty
Płatność do:
Nr raty
Płatność do:
I
31.03.2018
III
31.03.2019
II
30.09.2018
IV
30.09.2019
Przy wyliczaniu składki za ubezpieczenia zawierane na okres krótszy niż 12 miesięcy Wykonawcy
muszą wziąć pod uwagę faktyczny okres ubezpieczenia – nie będzie miała zastosowania składka
minimalna i tabela frakcyjna.
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do
zastosowania w opcjach stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym,
proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej ochrony ubezpieczeniowej wg systemu pro rata
temporis (bez stosowania składki minimalnej i tabeli frakcyjnej).
W przypadku niezrealizowania w pełni umowy co do wartości wynikającej z prawa opcji o której
mowa w ust. 1 pkt 2 w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych
roszczeń wobec Zamawiającego.
§7
PRAWO OPCJI
W okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, które
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dotyczyć może następującego zakresu:

Rodzaje ubezpieczeń
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie maszyn budowlanych
2.
3.

4.

Wysokość opcji
(w stosunku do zamówienia podstawowego)

Zamawiający może złożyć jednostronne oświadczenie woli o wykonaniu prawa opcji, natomiast
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte prawem opcji.
Prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w oparciu
o składki/stawki za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, tj. rozumiane jako składki/stawki za 12miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, rozliczane w systemie pro rata temporis.
Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego.
§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, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu
niniejszej Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on
ochrony ubezpieczeniowej.

§9
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na
siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1170 z późn. zm.).

1.
2.
3.
4.

5.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej Umowy, powinny
być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w
szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawa Prawo
zamówień publicznych.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy oraz Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY
.......................................

WYKONAWCA
....................................................
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Załącznik Nr 4B do SIWZ Wzór umowy – część II
UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO nr …./2018
zawarta w dniu ……………… w Szczecinku,
pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Szczecinku przy ulicy Bugno 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090182, o
kapitale zakładowym w wysokości 98 238 400,00 zł, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374,
reprezentowanym przez:
……
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul.
Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000071865
przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość kapitału zakładowego 507 000,00 PLN
z jednej strony
a
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1) ............................................................................,
2) …………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017r., poz. 1579 z późn. zm.), w oparciu o postępowanie przetargowe nr ……… Zamawiający udziela
Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia i
odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku –
część II.
§2
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest: ubezpieczenia komunikacyjne Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku:
A. ubezpieczenie obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;
B. ubezpieczenie autocasco;
C. ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów;
D. ubezpieczenia assistance.
2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje załącznik nr 5, 5b Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy.
§3
OKRES UBEZPIECZENIA
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Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od dnia 1.03.2018 roku do dnia 29.02.2020
roku z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia pojazdów. Umowy ubezpieczenia, których
zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy objęte będą ochroną ubezpieczeniową do
czasu ich ukończenia na warunkach niniejszej Umowy.
§4
ZASADY UBEZPIECZENIA
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część
niniejszej Umowy.
2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych
umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia.
§5
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) w razie dokonywania przez Zamawiającego inwestycji w majątek trwały, wzrostu jego wartości lub
zbywania takiego majątku - pojazdów;
2) w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum gwarancyjnych lub uzupełnienia limitów;
3) w przypadku zmian organizacyjnych (w tym przekształceń i likwidacji) mogących wystąpić u
Zamawiającego w tym jego jednostek organizacyjnych, w tym zmianie zakresu wykonywanej
działalności w szczególności miejsca jej wykonywania;
4) w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia;
5) w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia;
6) w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź
w opisie przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ.
2. Zmiana umowy może polegać w szczególności na:
1) zmianie wielkości sum ubezpieczenia w związku z: nabywaniem/ zbywaniem/ likwidacją środków
trwałych, modernizacją/ ulepszeniem środków trwałych - pojazdów, umowami cywilnoprawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia;
2) zmianie wysokości sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych wraz z weryfikacją stawek i składek
ubezpieczenia będące ich konsekwencją;
3) zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: zmianą zakresu wykonywanej działalności,
ujawnieniem się nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ lub
wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących;
4) zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej na skutek rozszerzenia lub ograniczenia zakresu
ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się
bądź powstania ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w OPZ lub wynikającego z
konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących;
5) zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia
określone w SIWZ;
6) wydłużeniu/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów
ubezpieczenia;
7) zmiany zakresu działalności Zamawiającego;
8) w przypadku aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności nazwy, zmianę
adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy lub zmianę nr konta bankowego na które
mają być dokonywane płatności.
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9)

przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa
jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy;
10) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy m.in. zakresu
ubezpieczenia, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy;
11) dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych,
literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek
redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron
umowy;
12) jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni
lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany celu istoty
umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron
umowy,
13) na zmianie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i ceny jednostkowej
(rozumianej jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej), o której mowa w
formularzu cenowym, o poniesione przez Wykonawcę koszty:
a) związane ze wzrostem 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,
b) związane ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
pracowników Wykonawcy,
c) ciężar udowodnienia kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów i ich wpływu na
wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu wykonania umowy (cenę jednostkową
rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) w całości spoczywa na stronie,
która się na nie powołuje,
d) na zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w
umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana
(zwiększona lub zmniejszona).
14) W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt 13 powyżej każda ze stron umowy, w terminie
30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej
strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia o kwotę kosztu poniesionego
przez Wykonawcę, a w przypadku stawki podatku VAT od daty jego zmiany. Do wniosku należy
dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy (cenę
jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, o której
mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) wraz ze wskazaniem terminu
ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych
wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę
we własnym zakresie

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
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4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a treścią
umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy ubezpieczenia
generalnego.
5. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta
Wykonawcy.
§6
SKŁADKI
1. Maksymalna wartość umowy (wysokość składki) za cały okres trwania umowy wynosi :
kwota: ………………………………………………………………………………………………………….
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….)
i jest zgodna ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ………………., w tym:
podstawowa wartość umowy:
kwota: ………………………………………………………………………………………………………….
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….)
wartość umowy wynikająca z prawa opcji
kwota: ………………………………………………………………………………………………………….
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….)

2.
3.
4.

5.

6.

Płatność składki na konto zakładu ubezpieczeń zostanie podana w wystawionych dokumentach
potwierdzających ochronę ubezpieczeniową.
Składka za ubezpieczenia komunikacyjne płatna jednorazowo w terminie 14 od początku okresu
ubezpieczenia.
Przy wyliczaniu składki za ubezpieczenia zawierane na okres krótszy niż 12 miesięcy Wykonawcy
muszą wziąć pod uwagę faktyczny okres ubezpieczenia – nie będzie miała zastosowania składka
minimalna i tabela frakcyjna.
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do
zastosowania w opcjach stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym,
proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej ochrony ubezpieczeniowej wg systemu pro rata
temporis (bez stosowania składki minimalnej i tabeli frakcyjnej).
W przypadku niezrealizowania w pełni umowy co do wartości wynikającej z prawa opcji o której
mowa w ust. 1 pkt 2 w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych
roszczeń wobec Zamawiającego.

§7
PRAWO OPCJI
1. W okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, które
dotyczyć może następującego zakresu:
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Rodzaje ubezpieczeń
Ubezpieczenie
OC
posiadaczy
mechanicznych
Ubezpieczenie auto casco
Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie Assistance
2.
3.

4.

1.

2.
3.

Wysokość opcji
(w stosunku do zamówienia podstawowego)
pojazdów

Zamawiający może złożyć jednostronne oświadczenie woli o wykonaniu prawa opcji, natomiast
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte prawem opcji.
Prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w oparciu
o składki/stawki za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, tj. rozumiane jako składki/stawki za 12miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, rozliczane w systemie pro rata temporis.
Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego.
§8
ROZWIĄZANIE UMOWY
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu
niniejszej Umowy.
W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on
ochrony ubezpieczeniowej.

§9
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na
siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1170 z późn. zm.).

1.
2.
3.
4.

5.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej Umowy, powinny
być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w
szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawa Prawo
zamówień publicznych.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy oraz Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY
.......................................

WYKONAWCA
....................................................
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Załącznik Nr 4C do SIWZ Wzór umowy – część III

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO nr …./2018
zawarta w dniu ……………… w Szczecinku,
pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Szczecinku przy ulicy Bugno 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090182, o
kapitale zakładowym w wysokości 98 238 400,00 zł, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374,
reprezentowanym przez:
……
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul.
Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000071865
przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość kapitału zakładowego 507 000,00 PLN
z jednej strony
a
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1) ............................................................................,
2) …………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.
U. z 2017r., poz. 1579), w oparciu o postępowanie przetargowe nr ……… Zamawiający udziela Wykonawcy
zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia i
odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku –
część III.
§2
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczenie środowiskowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku.
2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje załącznik nr 5, 5C Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy.
§3
OKRES UBEZPIECZENIA
Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od dnia 1.03.2018 roku do dnia 29.02.2020
roku z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia pojazdów. Umowy ubezpieczenia, których
zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy objęte będą ochroną ubezpieczeniową do
czasu ich ukończenia na warunkach niniejszej Umowy.
11
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§4
ZASADY UBEZPIECZENIA
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część
niniejszej Umowy.
2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych
umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia.
§5
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
a) W razie konieczności zwiększenia aktualnych sum gwarancyjnych lub uzupełnienia limitów;
b) W przypadku zmian organizacyjnych mogących wystąpić u Zamawiającego, w tym zmianie
zakresu prowadzonej działalności w szczególności miejsca jej wykonywania;
c) W przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmiany ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU
Wykonawcy;
d) W przypadku zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych
wpływających na zakres ubezpieczenia;
e) W przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia przewidzianego w klauzulach zawartych w SIWZ,
bądź w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Zmiana umowy może polegać w szczególności na:
a) zmianie wysokości sumy gwarancyjnej/ubezpieczenia;
b) zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności;
c) zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia
określone w SIWZ;
d) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w
przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie
przewidzianego w SIWZ ;
e) korzystne dla Zamawiającego zmiany ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy;
f) zmiana okresu ubezpieczenia;
g) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a treścią
umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy ubezpieczenia
generalnego.
5. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta
Wykonawcy.
§6
SKŁADKI
1. Łączna wysokość składki za cały okres trwania umowy wynosi ……. zł (słownie ……) jest zgodna ze
złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ……………………………… .
2. Składka za ubezpieczenia płatna w 2 ratach w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, w terminach
do:
Nr raty
Płatność do:
Nr raty
Płatność do:
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I
II

31.03.2018
30.09.2018

III
IV

31.03.2019
30.09.2019

3. Płatność składki na konto zakładu ubezpieczeń, które zostanie podane w wystawionych polisach
potwierdzających ochronę ubezpieczeniową.
§7
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec I okresu
ubezpieczeniowego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, wyłącznie z powodu:
a. wzrost stawek reasekuracyjnych związanych z niniejszą umową; lub
b. szkodowości przekraczającej 40%; przy czym przez szkodowość rozumie się stosunek wartości
wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw do wartości składki wpłaconej przez
Ubezpieczającego, przypadającej na okres ubezpieczenia, w którym wypłacono odszkodowania
i założono rezerwy; lub
c. brak pokrycia reasekuracyjnego; lub
d. jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z Umowy, przy
czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone
prawomocnym orzeczeniem sądowym; lub
e. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował
popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi
być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym; lub
f. jeżeli ogłoszona została upadłość Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub Ubezpieczający/
Ubezpieczony postawiony został w stan likwidacji; lub
g. jeżeli nastąpiła istotna zmiana w przepisach prawnych, wpływająca na wzrost ryzyka
przyjmowanego do ubezpieczenia.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu
niniejszej Umowy.
4. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on
ochrony ubezpieczeniowej. Rozliczenie składek nastąpi z rozliczeniem co do dnia, według zasady
pro rata temporis.
§8
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na
siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 10 ustawy zgodnie ustawą z dnia 11 września 2015r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1170).
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej Umowy, powinny
być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINKU
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w
szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawa Prawo
zamówień publicznych.
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy oraz Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY
.......................................

WYKONAWCA
....................................................
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