
Załącznik nr 3 – wzór umowy w sprawie zamówienia 
 

UMOWA NR: … 

z dnia……………………………….. 

pomiędzy Zamawiającym : 

Miejski Zakład Komunikacji z siedzibą w Lesznie, ul. Leśna 4; 64-100 Leszno NIP: 6970018759 Regon: 
410512464 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 … - ……….. 

a 

……………………………………, ul……………………., wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………….., …… Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS: …………., NIP: ………….., REGON: ………….. 

reprezentowanym przez : 

........................................... - ........................................ 

........................................... - ........................................ 

zwanym dalej Wykonawcą  

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty, o której 
mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2164 ze zm.), dalej: PZP, znak sprawy ……………….., o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy, postanowienia ogólne 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamówienia pn.: „Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i 

odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków” zgodnie z wymaganiami i na 

warunkach określonych przez Zamawiającego w Formularzu OFERTA stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

2.Umowa zostaje zawarta przez Zamawiającego w imieniu własnym. 

3.Zakres usług ubezpieczenia opisany został w załączniku nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia.4.Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiot zamówienia w następującym zakresie: 

A. Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych; 
B. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; 
C. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia; 
D. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych; 
E. Ubezpieczenia komunikacyjne  

4.Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego zawierania polis ubezpieczeniowych zgodnie ze zleceniem 

Zamawiającego na podstawie występującej w jego imieniu Kancelarii Brokerskiej „WTB” Sp. z o.o. ul. Towarowa 

1; 64-100 Leszno, działającej w granicach umocowania określonego w umowie zawartej między Kancelarią 

Brokerską „WTB” Sp. z o.o. w Zamawiającym. 



5.Wykonywanie zamówienia przez Wykonawcę odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

(Dz.U. z 2015r poz 1844 ze zm.) zwaną dalej zamiennie „duir”, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i 

aktami wykonawczymi do ww. Ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) zwanej dalej „Kc”, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami 

Umowy, oraz zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego złożonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwaną dalej „Pzp” oraz zgodnie z ustawą z dnia 

6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014r., poz. 752 ze zm.). 

6.Skróty i definicje użyte w umowie należy rozumieć zgodnie z definicjami opisanymi w SIWZ i załącznikach do 

SIWZ 

7.Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na działalność ubezpieczeniową wydaną przez ……………… w 

dniu pod nr ……………………… w zakresie zgodnym z określonym w SIWZ i załącznikach. 

8.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności. 

Termin wykonania zamówienia – okres obowiązywania umowy 
§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. z zastrzeżeniem, 

że jeśli Zamawiający będzie posiadał aktualne polisy ubezpieczeniowe zawarte przed wejściem w życie umowy ich 

odnowienie na zasadach opisanych w umowie nastąpi dopiero z końcem okresu ich ważności. 

Zamówienia uzupełniające 

§ 3 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających. Przy 

zamówieniach uzupełniających wykonawca, zobowiązany jest do zastosowania cen i/lub stawek zastosowanych w 

zamówieniu podstawowym zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ (OFERTA) bez stosowania składek minimalnych. 

Wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych 

§ 4 

1.Wszelkie kwestie techniczne i merytoryczne w kwestii wystawiania dokumentów ubezpieczeniowych 

Wykonawca będzie uzgadniał z pełnomocnikiem - Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. 

Towarowa 1 (Broker). 

2.Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia polis na pierwszy i następny roczny okres w zakresie, o którym 

mowa w § 1 według zawartego w SIWZ wyszczególnienia zakresu rzeczowego przedmiotu ubezpieczenia 

najpóźniej w terminie 3 dni od podpisania niniejszej umowy, lub później za zgodą Brokera. Za zgodą 

Zamawiającego (Brokera), dopuszczalne jest wystawienie noty pokrycia na okres potrzebny do fizycznego 

wystawienia prawidłowych polis przez Wykonawcę, lecz nie dłużej niż na okres 14 dni kalendarzowych. 

3.Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Wystawiania polis zbiorczych lub indywidualnych,  



2. Wystawiania innych dokumentów oraz certyfikatów ubezpieczeniowych potwierdzających ochronę 

ubezpieczeniową, w szczególności dla pojazdów, 

3. Wystawiania wielu polis na każdą część przedmiotu zamówienia, na żądanie Zamawiającego (Brokera), w 

szczególności w związku koniecznością wystawienia osobnych polis ze względów organizacyjnych, na 

żądanie banku, leasingu lub innych sytuacji wymagających potwierdzenie ochrony ubezpieczeniowej w 

formie osobnego dokumentu ubezpieczeniowego. 

4. Wykonywania innych czynności obsługowych jakie są konieczne do prawidłowego korzystania z praw 

przysługujących Zamawiającemu z polis. 

4.Strony ustalają następujące zasady wystawiania dokumentów ubezpieczeniowych w zakresie 

wnioskowanym przez Brokera, dla majątku i pojazdów w trakcie trwania umowy: 

 Dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawiane maksymalnie w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku 

przez Brokera. W formie skanu przesłane będą niezwłocznie tego samego dnia, lub jeśli wniosek o ich 

wystawienie został złożony po godzinie 12.00 następnego dnia roboczego Wykonawcy do godziny 9.00. 
 Wykonawca na wniosek Brokera wystawi oprócz polis certyfikaty i/lub noty pokrycia, 
 Wykonawca potwierdza możliwość wystawienia kilku polis na każdą część przedmiotu zamówienia 

(każde ryzyko), 
 termin opłacenia I raty składki będzie wynosił 14 dni od daty wystawienia polisy. 

Cena – zasady płatności składki 

§ 5 

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

2, Zamawiający zapłaci rok 2017 Wykonawcy cenę (składkę) w kwocie: …………………… zł (słownie: 

……………………..00/100), płatną w 4 równych ratach tj.: 

- I rata – zapłata w terminie do dnia 31.01.2017r. 

- II rata – zapłata w terminie do dnia 31.03.2017r. 

- III rata – zapłata w terminie do dnia 30.06.2017r. 

- IV rata – zapłata w terminie do dnia 30.09.2017r. 

Za rok 2018 w wysokości…………………..zł, słownie…………………………………… Zapłata składki 

nastąpi w czterech równych ratach tj.: 

- I rata – zapłata w terminie do dnia 31.01.2018r. 

- II rata – zapłata w terminie do dnia 31.03.2018r. 

- III rata – zapłata w terminie do dnia 30.06.2018r. 

- IV rata – zapłata w terminie do dnia 30.09.2018r. 

2.Wartość umowy stanowi suma składek ubezpieczeniowych przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 5 ust. 1 

i wynosi: …………….zł (słownie:……………………………….) 



3.Określona w ust. 1 cena (składka), będzie płatna na podstawie wystawionych przez Wykonawcę dokumentów 

ubezpieczeniowych. Za termin opłacenia składki uznaje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

5.Ustalona w ust 1 wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie, w następujących przypadkach: 

 w przypadku zmniejszenia wielkości przedmiotu zamówienia wynikającego w szczególności z likwidacji, 

sprzedaży, przekazaniu mienia, rozliczenie składki po aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia dokonywane 

będzie proporcjonalnie co do dnia (w systemie pro rata temporis), 
 w przypadku zwiększenia wielkości przedmiotu zamówienia polegającym w szczególności na zakupie; 

otrzymaniu; przyjęciu w użytkowanie mienia lub na podstawie innych umów naliczenie składki po 

aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia dokonywane będzie proporcjonalnie co do dnia (w systemie pro 

rata temporis), 

5.Określona w ust. 1 składka będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w banku …………. na nr 

rachunku:…………………………………………………………………………………………………….. . 

6.Rozliczenia będą dokonywane wyłącznie bezgotówkowo. 

7.Polisa stanowi jednocześnie dokument księgowy dla Zamawiającego. 

8.Wykonawca zobowiązuje się do stosowania tych samych stawek w sytuacji zamówień uzupełniających (np. przy 

zwiększaniu danej Sumy Ubezpieczenia w umowie odpowiedzialności cywilnej w działalności gospodarczej) oraz 

w przypadku ubezpieczaniu nowych składników majątku (doubezpieczenie).  

9.Składki za zamówienia uzupełniające (np.: doubezpieczenia, ubezpieczenia nowego majątku, czy pojazdów) będą 

opłacane jednorazowo. 

§6 

1.Określone w załączniku nr 8 do SIWZ (wykaz pojazdów), w załączniku nr 7 do SIWZ (wykaz mienia) ilości i 

wartości majątku oraz pojazdów oraz SU, są wielkościami szacunkowymi (odpowiadające stanowi faktycznemu i 

podane z najlepszą wiedzą Zamawiającego) i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez 

Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości i wartości faktycznie zrealizowanych przez Zamawiającego polis 

ubezpieczeniowych, w toku realizacji umowy, w szczególności w następnych okresach polisowych. 

2.W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały 

żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

3.Stawki jakie Wykonawca będzie stosował w trakcie umowy będą kształtowały się, zgodnie z ofertą złożoną na 

formularzu OFERTA stanowiącym Załącznik nr 1 SIWZ. 

Likwidacja szkód 

§ 7 

1.Zamawiający osobiście, lub korzystając z usług Brokera, zobowiązany jest do zawiadamiania Wykonawcy o 

zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w terminie do 7 dni od powzięcia informacji o tym zdarzeniu, 

z uwzględnieniem zapisów klauzul, które zaoferował Wykonawca. 



2.Wykonawca zobowiązany jest, w terminie maksymalnie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, pisemnie poinformować 

Zamawiającego o przyjęciu zgłoszenia roszczenia oraz określić tryb postępowania i dokumenty niezbędne do 

ustalenia okoliczności zdarzenia powodującego roszczenie, odpowiedzialności Wykonawcy, wysokości 

świadczenia, a także podjąć czynności związane z ustaleniem stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych 

roszczeń i wysokości odszkodowania / świadczenia. 

3.Wykonawca zobowiązany jest spełnić świadczenie (rozumiane jako otrzymanie na konto odszkodowania) w 

terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1., z zastrzeżeniem ust. 4. 

4.W przypadku gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy, albo 

wysokości odszkodowania / świadczenia okazały się niemożliwe w terminie określonym w ust. 3. z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o przyczynach niemożności 

zaspokojenia roszczenia w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania / świadczenia.  

5.Wykonawca zobowiązany jest ostatecznie zakończyć proces likwidacji szkody i spełnić świadczenie w terminie 

14 dni po ustąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4. 

6.W przypadku nie przedstawienia przez Zamawiającego faktur, rachunków czy kosztorysów za naprawę 

zniszczonego czy uszkodzonego mienia, Wykonawca dokonuje wyceny szkody w oparciu o własny kosztorys i 

przedstawia Zamawiającemu i wypłaca kwotę bezsporną. 

7.Zgłoszenie szkód następować będzie do Wykonawcy, który wyznaczy osobę(y) bezpośrednio odpowiedzialną(e) 

za prowadzenie likwidacji szkód: 

majątkowych - pan/pani*………………….tel.:…………-mail:…… 

z OC działalności - pan/pani*…………………. tel.:…………-mail:…… 

komunikacyjnych - pan/pani*…………………. tel.:…………-mail:…… 

Rozwiązanie oraz zmiany w zapisach Umowy 

§ 9 

1.Umowa może zostać rozwiązana przez Wykonawcę ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie oświadczenia 

skierowanego do Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku gdy: 

 Zamawiający narusza postanowienia Umowy, pomimo upływu terminu wyznaczonego mu przez 

Wykonawcę do zaniechania takich naruszeń, nie krótszego jednakże niż 30 dni; 

 koncesja Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie działalności ubezpieczeniowej zostanie 

zmieniona w sposób powodujący jakiekolwiek ograniczenia w możliwości wykonania przez Wykonawcę 

postanowień Umowy. 

2.Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie 

oświadczenia skierowanego do Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku gdy: 

 Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo upływu terminu wyznaczonego mu przez 

Zamawiającego do zaniechania takich naruszeń, nie krótszego jednakże niż 30 dni; 



 Koncesja Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie działalności ubezpieczeniowej zostanie 

zmieniona w sposób powodujący jakiekolwiek ograniczenia w możliwości wykonania przez Wykonawcę 

postanowień Umowy; 

3.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, Zamawiający ma prawo w terminie 30 od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

odstąpić od umowy, a Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej 

części umowy. 

4.Rozwiązanie/Zmiana Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wzajemnych należności i 

wynikających z niej zobowiązań za wykonane usługi ubezpieczenia. 

5.Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane w przypadkach przewidzianych w ustawie oraz w 

SIWZ, w szczególności: 

a) jeśli nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, których wprowadzenie po dniu zawarcia 
umowy będą wymagały stosownych zapisów; 

b) jeśli nastąpi zwiększenie majątku Zamawiającego, rozszerzenie miejsca ubezpieczenia o kolejne lokalizacje, 
rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności; 

c) jeśli nastąpi przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy, 

d) jeśli nastąpi zmiana stawki podatku VAT. 

6.Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 powyżej.  

2) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

3) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: 

a) opis propozycji zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany, 

c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 

7.Zmiany, o których mowa w ust 5 będą się odbywały w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

Przepisy końcowe 

§ 10 

Do realizacji zapisów SIWZ, umowy oraz kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający wyznacza w granicach 

udzielonego pełnomocnictwa: Kancelarię Brokerską „WTB” Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Towarowa 1. 

 

 

 



§ 11 

1.W przypadku powstania wątpliwości na tle niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, że wszelkie 

wątpliwości będą interpretowane na korzyść Zamawiającego, wedle jego wyboru w oparciu o SIWZ a następnie 

OWU i klauzule Wykonawcy zawarte w ofercie. 

2.Ewentualne spory między Stronami będą rozstrzygać w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a w 

przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, będą skierowane do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015r poz 1844 ze zm.); Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 poz 392 ze zm.); Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 poz 1450 ze zm.); 

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

§ 14 

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty Wykonawcy 

Załącznik nr 2 – SIWZ wraz z załącznikami do SIWZ 

 

 

 

   …………………………….                                              ……………………………….. 

              Wykonawca                                                                    Zamawiający 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 
 


