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ZAŁĄCZNIK NR 4 – istotne dla stron postanowienia umowy 
 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY  DLA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 

 

 

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR ……………………. 

zawarta w dniu ________________________ w __________________________pomiędzy: 

GWDA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Pile przy ul. Na Leszkowie 4, 
64-920 Piła,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000074361 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy, 

numer NIP: 764-23-52-589, numer REGON: 572051342 reprezentowaną przez: 

 

Pana Tomasza Wojciechowskiego – Prezesa GWDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
zwanym w dalszej części Umowy Ubezpieczający lub Zamawiającym 

 

oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy 
ul. Lubicka 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  
0000718665 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość kapitału zakładowego  
507 000,00 zł 

z jednej strony 

 

a __________ z siedzibą w _____________ przy ul. ______wpisanym pod nr KRS  
reprezentowanym  przez:   
1) _____________________________________________  

2) _____________________________________________  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

W wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej dla GWDA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (znak sprawy: …………………………), przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), strony zawierają umowę następującej treści: 

 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), w oparciu o postępowanie przetargowe 
nr ………………………….. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe  
w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej dla GWDA Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie następujących rodzajów ubezpieczeń: 

A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

B. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń 

C. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

D. Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego  

E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej* 

2. Akty prawne i Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy: 

 

 

 

Lp. Nazwa OWU/przepisu prawnego szczegółowego 

A. 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

 

B. 
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń 
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C. 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

D. 
Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego 

 

E. 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 

 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) 
Ubezpieczonego oraz mienie, w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania 
umowy ubezpieczenia oraz odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności  
i posiadanego mienia. 

2. Szczegółowy przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy – Opis przedmiotu zamówienia – szczególne warunki ubezpieczenia, załącznik nr 2 -  
formularz oferty Wykonawcy oraz załącznik nr 3 - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stosowane 
przez Wykonawcę. 

3. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy lub treścią polis, a treścią 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zastosowanie będą miały uregulowania korzystniejsze dla 
Ubezpieczającego. 

§ 3 
OKRES UBEZPIECZENIA I WYKONANIA UMOWY 

1. Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na czas oznaczony, począwszy od  
01.02.2020 roku do 31.01.2023 roku z zastrzeżeniem, że upływ tego terminu nie wpłynie 
na wzajemne rozliczenia Stron związane z zakończeniem Umowy. 

2. Wykonawca wystawi oddzielne polisy ubezpieczeniowe na każdy roczny okres ubezpieczenia 
rozpoczynając od 1 lutego. 

3. Wykonawca gwarantuje zachowanie wysokości stawek przyjętych z oferty przetargowej dla 
każdego rodzaju ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania umowy. 

 

§ 4 

ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożonym w Załączniku nr 2 do Umowy zobowiązaniem, obejmuje 
ubezpieczeniem mienie oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności  
i posiadanego mienia. 

2. Wykonawca, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia 
ochrony ubezpieczeniowej wystawi polisy ubezpieczeniowe potwierdzające, udzielenie ochrony 
w zakresie, określonym w § 2 ust. 1. W treści polis Wykonawca zamieści informacje  
o warunkach ubezpieczenia, sumach ubezpieczenia i wysokości składki, zgodnie z Załącznikami 
nr 1 i 2 do Umowy. Polisy z momentem wystawienia stają się integralną częścią niniejszej 
Umowy. 

3. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania Umowy zaistnieje potrzeba, Wykonawca wystawiać 
będzie certyfikaty, potwierdzające fakt udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. 

4. Wszelkie formalności związane z ubezpieczaniem oraz wystawianiem polis dokonywane będą 
przez stałego przedstawiciela Ubezpieczyciela, wskazanego w ust. 5. 

5. Ubezpieczyciel wyznacza stałego przedstawiciela do realizacji umowy w osobie: …………………… 

6. Ubezpieczający do bezpośrednich kontaktów przy wykonywaniu umowy wyznacza brokera 
ubezpieczeniowego: Nord Partner Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Toruniu. 

7. Broker uprawniony jest do doprowadzenia do zawarcia umów ubezpieczeń 
oraz do uczestniczenia w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym pomocy 
Ubezpieczającemu w likwidacji szkód. 

8. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do przesyłania Ubezpieczającemu oraz do wiadomości brokera,  
o którym mowa w § 2 ust. 6, decyzji o wypłacie (lub odmowie wypłaty) odszkodowania.  

9. Przelewy środków pieniężnych z tytułu odszkodowań i innych świadczeń dokonywane winny być 
ze szczegółowym wskazaniem tytułu przelewu oraz podaniem nr szkody. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o każdej zmianie adresu siedziby, pod rygorem 
uznania za doręczoną korespondencję przesłaną na wskazany w umowie adres. Obowiązek trwa 
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przez cały okres trwania umowy. 

11. Zmiana adresu, o której mowa w ust. 10, a także zmiana nazw podmiotów będących stronami 
niniejszej Umowy nie stanowi zmiany tej Umowy. 

 

§ 5  
SKŁADKI – ZASADY PŁATNOŚCI I ROZLICZEŃ 

1. Maksymalna wartość umowy (wysokość składki) za cały okres trwania umowy wynosi 

kwota: 

Słownie: 

i jest zgodna ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia …………………. 

2. Składki płatne będą z podziałem na trzy okresy rozliczeniowe: 

1) I rok ubezpieczenia: okres ochrony ubezpieczeniowej od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia  
31 stycznia 2021 roku, 

2) II rok ubezpieczenia: okres ochrony ubezpieczeniowej od dnia 1 lutego  2021 roku do 
dnia  31 stycznia 2022 roku, 

3) III rok ubezpieczenia: okres ochrony ubezpieczeniowej od dnia 1 lutego 2022 roku do 
dnia 31 stycznia 2023 roku. 

3. Terminy płatności składek dla ryzyk A, B, C, D i E:    

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej  

I rata do dnia 14 marca 

II rata do dnia 14 czerwca 

III rata do dnia 14 września 

IV rata do dnia 14 grudnia 

 

4. Płatność składki na konto zakładu ubezpieczeń zostanie podana w wystawionych dokumentach 
potwierdzających ochronę ubezpieczeniową.   

5. Wysokości składek w ramach poszczególnych zakresów ubezpieczenia wyliczane będą zgodnie  
z Formularzem oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

6. Płatności, w tym płatności wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu 
składek oraz innych rozliczeń, obliczane będą proporcjonalnie co do dnia za okres udzielanej 
ochrony ubezpieczeniowej zgodnie ze stawkami zaoferowanymi przez Ubezpieczyciela  
w Załączniku nr 2 do Umowy. 

7. Składka za ubezpieczenie nowo zakupionych środków trwałych, rozliczona zostanie stosownie 
do postanowień klauzuli automatycznego pokrycia.  

8. W przypadku, gdy w trakcie ochrony ubezpieczeniowej nastąpią zmiany ilościowe w środkach 
trwałych objętych ochroną, składki, w tym dopłata, albo ich zwrot rozliczane będą zgodnie  
z ust. 5-6, na podstawie aneksu do właściwej polisy z zastrzeżeniem, że płatność nastąpi  
w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego aneksu. 

 

§ 6 

1. We wzajemnych rozliczeniach wynikających z Umowy, termin płatności uważa się 
za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 
nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego 
znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pieniężnych. 

2. Z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, 
Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do 
zapłacenia składki przed terminem jej płatności. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania 
nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconej jeszcze składki (przed 
terminem zapłaty). 

§ 7 

1. W przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, mających wpływ na wzrost kosztów wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu 
Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, wysokość składek, o których mowa w § 5, będzie 
podlegała waloryzacji, pod warunkiem i przy spełnieniu wymogów określonych w ust. 2.  

2. W celu dokonania waloryzacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie, nie 



GWDA/ZP/1/20/AO 

4 
 

później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed dniem wejścia w życie zmian, 
wymienionych w ust. 1, przedłożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o wprowadzenie 
odpowiednich zmian wysokości składek wraz opisem wpływu zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, albo minimalnej stawki godzinowej, lub zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub zmiany wysokości składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania 
przedmiotu niniejszej Umowy oraz szczegółowej kalkulacji porównawczej cen i kosztów 
ponoszonych przed oraz po zmianach, ze wskazaniem sposobu (metody) liczenia. 

3. Waloryzacja zostanie przeprowadzona odpowiednio do wykazanego wzrostu kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę w związku wykonywaniem przedmiotu Umowy, o którym mowa 
w § 2 ust. 1.  

4. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na 
wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu 
Umowy, Zamawiający będzie miał prawo odmówić waloryzacji do czasu przedłożenia opisu 
wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub zmiany wysokości składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania 
przedmiotu niniejszej Umowy oraz szczegółowej kalkulacji porównawczej cen i kosztów 
ponoszonych przed oraz po zmianach, ze wskazaniem sposobu (metody) liczenia, 
uzasadniających żądanie Wykonawcę. 

5. Waloryzacja, o której mowa w ust. 1, nie wymaga zmiany postanowień niniejszej Umowy. 

 

§ 8 

PODWYKONAWSTAWO 

Jeżeli w trakcje umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców: 

a) Wykonawca ma prawo podpisać umowę z podwykonawcami na realizację części zamówienia. 

b) Wynagrodzenie Podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

c) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi realizowane przez 
Podwykonawcę.  

d) Do Podwykonawców stosuje się odpowiednio uregulowania niniejszej umowy dotyczące 
zarówno praw jak i obowiązków Wykonawcy. 

e) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie w terminie wszelkich rozliczeń 
finansowych z Podwykonawcami.  

§ 9 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w przypadku niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania przez Wykonawcę Umowy, w szczególności w przypadku:  

1) niewypłacania lub nieterminowego wypłacenia Zamawiającemu odszkodowania, 
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zapłaty w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego;  

2) nieprzestrzegania wymogów i warunków ubezpieczenia wynikających z Załączników nr 1-3 
do Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Wypowiedzenie staje się skuteczne w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia Wykonawcy 
oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy przysługuje składka za okres, w którym udzielał 
on ochrony ubezpieczeniowej. Rozliczenie składek nastąpi z rozliczeniem co do dnia, według 
zasady pro rata temporis. 

4. W razie rozwiązania Umowy nie będą naliczane koszty manipulacyjne. 

5. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz 
powinno zawierać uzasadnienie.  

 

 

§ 10 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może na: 

a) zmianie wielkości sum ubezpieczenia w związku z: 

 nabywaniem/ zbywaniem/ likwidacją środków trwałych,  
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 modernizacją/ ulepszeniem środków trwałych,   

 oddaniem do użytku nowych inwestycji,  

 umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek 
ubezpieczenia. 

b) zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: 

 zmianą zakresu wykonywanej działalności,  

 ujawnieniem się nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ,   

c) zmiany przewidziane w  klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu 
zamówienia określone w SIWZ; 

d) wydłużeniu/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów 
ubezpieczenia, 

e) włączeniu nowej jednostki organizacyjnej Zamawiającego, 

f) 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; 

g) 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; 

h) 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;  

i) jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, 
wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany 
celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to 
zgody obu Stron umowy,  

j) 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 stanowiącym załącznik do umowy, o poniesione 
przez Wykonawcę koszty: 

 związane ze wzrostem wynagrodzenia za płace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

 związane ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
pracowników Wykonawcy.   

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,    

k) 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).    

W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w lit. k) i l) 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.   

2. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a 
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treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy 
Ubezpieczenia Generalnego. 

3. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Za-mówienia oraz 
oferta Wykonawcy. 

 

§ 11 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW   

Ewentualne spory mogące wyniknąć z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sądy 
właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2015r.o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844). 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 

3. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 

4. Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralna część są: 

1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, 

2) formularz oferty Wykonawcy – załącznik nr 2, 

3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) dla każdego zakresu ubezpieczenia – załącznik nr 3. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Ubezpieczyciela drugi egzemplarz dla Ubezpieczającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY  DLA CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR ……………………. 

zawarta w dniu ________________________ w __________________________pomiędzy: 

GWDA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Pile przy ul. Na Leszkowie 4, 
64-920 Piła,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000074361 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy, 

numer NIP: 764-23-52-589, numer REGON: 572051342 reprezentowaną przez: 

 

Pana Tomasza Wojciechowskiego – Prezesa GWDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
zwanym w dalszej części Umowy Ubezpieczający lub Zamawiającym 

 

oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy 
ul. Lubicka 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  
0000718665 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość kapitału zakładowego  
507 000,00 zł 

 

z jednej strony 

 
a __________ z siedzibą w _____________ przy ul. ______wpisanym pod nr KRS  
reprezentowanym  przez:   
1) _____________________________________________  

2) _____________________________________________  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

W wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej dla GWDA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (znak sprawy: …………………………), przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), strony zawierają umowę następującej treści: 

 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), w oparciu o postępowanie przetargowe 
nr ……………………. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w 
zakresie odpowiedzialności  za szkody w środowisku dla GWDA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

2. Akty prawne i Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy: 

Lp. Nazwa OWU/przepisu prawnego szczegółowego 

A. 
Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku 

 

3. Osoby odpowiedzialne za likwidację szkód ze strony Wykonawcy z niniejszej umowy 
ubezpieczenia: 

Dane kontaktowe likwidatora/koordynatora 

(imię i nazwisko/te/e-mail) 

 

 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku. 

2. Szczegółowy przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy – Opis przedmiotu zamówienia – szczególne warunki ubezpieczenia, załącznik nr 2 -  
formularz oferty Wykonawcy oraz załącznik nr 3 - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stosowane 
przez Wykonawcę. 

3. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy lub treścią polis, a treścią 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zastosowanie będą miały uregulowania korzystniejsze dla 
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Ubezpieczającego. 

§ 3 
OKRES UBEZPIECZENIA I WYKONANIA UMOWY 

4. Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na czas oznaczony, począwszy  
od 1.03.2020 roku do 28.02.2023 roku z zastrzeżeniem, że upływ tego terminu nie wpłynie 
na wzajemne rozliczenia Stron związane z zakończeniem Umowy. 

5. Wykonawca wystawi oddzielne polisy ubezpieczeniowe na każdy roczny okres ubezpieczenia 
rozpoczynając od 1 marca. 

6. Wykonawca gwarantuje zachowanie wysokości stawek przyjętych z oferty przetargowej dla 
każdego rodzaju ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania umowy. 

§ 4 

ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożonym w Załączniku nr 2 do Umowy zobowiązaniem, obejmuje 
ubezpieczeniem odpowiedzialność za szkody w środowisku. 

2. Wykonawca, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia 
ochrony ubezpieczeniowej wystawi polisę ubezpieczeniową potwierdzającą udzielenie ochrony w 
zakresie, określonym w § 2 ust. 1. W treści polisy Wykonawca zamieści informacje o warunkach 
ubezpieczenia, sumach ubezpieczenia i wysokości składki, zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do 
Umowy. Polisa z momentem wystawienia stają się integralną częścią niniejszej Umowy. 

3. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania Umowy zaistnieje potrzeba, Wykonawca wystawiać 
będzie certyfikaty, potwierdzające fakt udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. 

4. Wszelkie formalności związane z ubezpieczaniem oraz wystawianiem polis dokonywane będą 
przez stałego przedstawiciela Ubezpieczyciela, wskazanego w ust. 5. 

5. Ubezpieczyciel wyznacza stałego przedstawiciela do realizacji umowy w osobie: ……………………… 

6. Ubezpieczający do bezpośrednich kontaktów przy wykonywaniu umowy wyznacza brokera 
ubezpieczeniowego: Nord Partner Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Toruniu. 

7. Broker uprawniony jest do doprowadzenia do zawarcia umów ubezpieczeń oraz  
do uczestniczenia w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym pomocy 
Ubezpieczającemu w likwidacji szkód. 

8. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do przesyłania Ubezpieczającemu oraz do wiadomości brokera,  
o którym mowa w § 2 ust. 6, decyzji o wypłacie (lub odmowie wypłaty) odszkodowania.  

9. Przelewy środków pieniężnych z tytułu odszkodowań i innych świadczeń dokonywane winny być 
ze szczegółowym wskazaniem tytułu przelewu oraz podaniem nr szkody. 

10.  Wykonawca zobowiązuje się do informowania o każdej zmianie adresu siedziby, pod rygorem 
uznania za doręczoną korespondencję przesłaną na wskazany w umowie adres. Obowiązek trwa 
przez cały okres trwania umowy. 

11.  Zmiana adresu, o której mowa w ust. 10, a także zmiana nazw podmiotów będących stronami 
niniejszej Umowy nie stanowi zmiany tej Umowy. 

§ 5  
SKŁADKI – ZASADY PŁATNOŚCI I ROZLICZEŃ 

9. Maksymalna wartość umowy (wysokość składki) za cały okres trwania umowy wynosi 

kwota: 

Słownie: 

i jest zgodna ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia …………………….………. 

10. Składki płatne będą z podziałem na trzy okresy rozliczeniowe: 

1) I rok ubezpieczenia: okres ochrony ubezpieczeniowej od dnia 1 marca 2020 roku do dnia  
28 lutego 2021 roku, 

2) II rok ubezpieczenia: okres ochrony ubezpieczeniowej od dnia 1 marca  2021 roku do 
dnia  28 lutego 2022 roku, 

3) III rok ubezpieczenia: okres ochrony ubezpieczeniowej od dnia 1 marca 2022 roku do 
dnia 28 lutego 2023 roku. 

11. Terminy płatności składek za ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku:    

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej  

I rata do dnia 14 marca 

II rata do dnia 14 czerwca 
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III rata do dnia 14 września 

IV rata do dnia 14 grudnia 

12. Płatność składki na konto zakładu ubezpieczeń zostanie podana w wystawionych dokumentach 
potwierdzających ochronę ubezpieczeniową.   

13. Wysokości składek w ramach poszczególnych zakresów ubezpieczenia wyliczane będą zgodnie  
z Formularzem oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

14. Płatności, w tym płatności wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu 
składek oraz innych rozliczeń, obliczane będą proporcjonalnie co do dnia za okres udzielanej 
ochrony ubezpieczeniowej zgodnie ze stawkami zaoferowanymi przez Ubezpieczyciela w 
Załączniku nr 2 do Umowy. 

§ 6 

3. We wzajemnych rozliczeniach wynikających z Umowy, termin płatności uważa się 
za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 
nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego 
znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pieniężnych. 

4. Z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, 
Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do 
zapłacenia składki przed terminem jej płatności. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania 
nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconej jeszcze składki (przed 
terminem zapłaty). 

§ 7 

6. W przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, mających wpływ na wzrost kosztów wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu 
Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, wysokość składek, o których mowa w § 5, będzie 
podlegała waloryzacji, pod warunkiem i przy spełnieniu wymogów określonych w ust. 2.  

7. W celu dokonania waloryzacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie, nie 
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed dniem wejścia w życie zmian, 
wymienionych w ust. 1, przedłożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o wprowadzenie 
odpowiednich zmian wysokości składek wraz opisem wpływu zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, albo minimalnej stawki godzinowej, lub zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub zmiany wysokości składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania 
przedmiotu niniejszej Umowy oraz szczegółowej kalkulacji porównawczej cen i kosztów 
ponoszonych przed oraz po zmianach, ze wskazaniem sposobu (metody) liczenia. 

8. Waloryzacja zostanie przeprowadzona odpowiednio do wykazanego wzrostu kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę w związku wykonywaniem przedmiotu Umowy, o którym mowa 
w § 2 ust. 1.  

9. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na 
wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu 
Umowy, Zamawiający będzie miał prawo odmówić waloryzacji do czasu przedłożenia opisu 
wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub zmiany wysokości składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania 
przedmiotu niniejszej Umowy oraz szczegółowej kalkulacji porównawczej cen i kosztów 
ponoszonych przed oraz po zmianach, ze wskazaniem sposobu (metody) liczenia, 
uzasadniających żądanie Wykonawcę. 

10. Waloryzacja, o której mowa w ust. 1, nie wymaga zmiany postanowień niniejszej Umowy. 

 

§ 8 

PODWYKONAWSTAWO 

Jeżeli w trakcje umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców: 

a) Wykonawca ma prawo podpisać umowę z podwykonawcami na realizację części zamówienia. 

b) Wynagrodzenie Podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

c) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi realizowane przez 
Podwykonawcę.  

d) Do Podwykonawców stosuje się odpowiednio uregulowania niniejszej umowy dotyczące 
zarówno praw jak i obowiązków Wykonawcy. 

e) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie w terminie wszelkich rozliczeń 
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finansowych z Podwykonawcami.  

§ 9 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

6. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w przypadku niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania przez Wykonawcę Umowy, w szczególności w przypadku:  

1) niewypłacania lub nieterminowego wypłacenia Zamawiającemu odszkodowania, po  
uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zapłaty w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego;  

2) nieprzestrzegania wymogów i warunków ubezpieczenia wynikających z Załączników nr 1-3 
do Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Wypowiedzenie staje się skuteczne w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia Wykonawcy 
oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 

8. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy przysługuje składka za okres, w którym udzielał 
on ochrony ubezpieczeniowej. Rozliczenie składek nastąpi z rozliczeniem co do dnia, według 
zasady pro rata temporis. 

9. W razie rozwiązania Umowy nie będą naliczane koszty manipulacyjne. 

10. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz 
powinno zawierać uzasadnienie.  

§ 10 

ZMIANY UMOWY 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może na: 

a) zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: 

 zmianą zakresu wykonywanej działalności,  

 ujawnieniem się nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ,   

b) zmiany przewidziane w  klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu 
zamówienia określone w SIWZ; 

c) wydłużeniu/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów 
ubezpieczenia, 

d) włączeniu nowej jednostki organizacyjnej Zamawiającego, 

e) 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; 

f) 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; 

g) 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;  

h) jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, 
wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany 
celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to 
zgody obu Stron umowy,  

i) 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 stanowiącym załącznik do umowy, o poniesione 
przez Wykonawcę koszty: 

 związane ze wzrostem wynagrodzenia za płace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

 związane ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
pracowników Wykonawcy.   

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  
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w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) w całości spoczywa na stronie, 
która się na nie powołuje,    

j) 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).    

W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w lit. k) i l) 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.   

5. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a 
treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy 
Ubezpieczenia Generalnego. 

6. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Za-mówienia oraz 
oferta Wykonawcy. 

§ 11 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW   

Ewentualne spory mogące wyniknąć z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sądy 
właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2015r.o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844). 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 

3. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 

4. Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralna część są: 

a) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, 

b) formularz oferty Wykonawcy – załącznik nr 2, 

c) ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – załącznik nr 3. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Ubezpieczyciela drugi egzemplarz dla Ubezpieczającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 


