Załącznik nr 8 do SIWZ
WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI 2
UMOWA NUMER ………………………
zawarta w dniu ………………… r. w Raciborzu pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu; 47-400 Racibórz, ul. Kaspera
Adamczyka 10, NIP 639-00-01-529, numer REGON 272347774, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125096, posiadającą Kapitał Zakładowy w wysokości 9 816
000,00 zł, zwaną dalej Ubezpieczającym, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………..
a
................................................................... z siedzibą w ......... (...-...) ............., ul. ……….., NIP ………,
numer REGON ……, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy .............., ... Wydział ................... pod numerem KRS .........................., posiadającą kapitał
zakładowy w wysokości ..................., opłacony w całości, zwaną dalej Ubezpieczycielem,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………
Ubezpieczający i Ubezpieczyciel zwani są również łącznie Stronami, a każdy z osobna Stroną.
Umowa numer ……………….. została zawarta po przeprowadzeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
„Usługa Ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu” numer referencyjny
PK/02/18 i wybraniu oferty Ubezpieczyciela jako oferty najkorzystniejszej.
Przy zawieraniu, zarządzaniu i wykonywaniu niniejszej Umowy numer …………….. uczestniczy broker
ubezpieczeniowy PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, ul. Warszawska 153, 43-300
Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190,
posiadająca kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 650.000,00 zł, NIP 937–000–61–46 oraz
numer REGON 070490343, wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem
00000092/U, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności brokerskiej z dnia
31 marca 1995 r. o numerze 516.

§1
Przez użyte w Umowie terminy i wyrażenia, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej będą miały
następujące znaczenie, chyba że zastrzeżono inaczej:
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1. KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z
późn. zm.);
2. Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
3. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w Postępowaniu prowadzonym pod nazwą
„Usługa Ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu” numer
referencyjny PK/02/18 i zatwierdzona przez kierownika Zamawiającego,
4. Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Usługa
Ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu” numer referencyjny
PK/02/18 wszczęte w drodze publicznego ogłoszenia o Zamówieniu w celu dokonania wyboru
oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa (umowa ubezpieczenia),
5. Umowa (umowa ubezpieczenia) lub Umowa – Umowa numer ……………….., zawarta pomiędzy
Zamawiającym (Ubezpieczającym), a Wykonawcą (Ubezpieczycielem),
6. Zamówienie – Umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi w zakresie wskazanym w
Umowie, w tym w Załączniku nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz w SIWZ,
7. Zamawiający – Ubezpieczający,
8. Wykonawca - Ubezpieczyciel posiadający uprawnienia na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 999 z późn. zm.)
obejmujące grupę ubezpieczeń, w skład której wchodzi ubezpieczenie, o którym mowa w § 2 ust.
1,
9. Ubezpieczony – Zamawiający, z zastrzeżeniem że Ubezpieczonym jest posiadacz i/lub kierujący
pojazdem mechanicznym.

§2
1. Przedmiotem Umowy jest:
1.1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 473 z późn. zm.) (OC),
1.2. ubezpieczenie auto-casco (AC).
2. Przedmiot, warunki, zakres ochrony, a także pozostałe postanowienia Umowy określa Załącznik nr
1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”1, Załącznik nr 2 do Umowy „Formularz oferty”,
Załącznik nr 3 do Umowy „Wykaz pojazdów”2 oraz Załącznik nr 4 do Umowy „Ogólne (Szczególne)
Warunki Ubezpieczeń”.
3. W zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2., w pozostałych nie uregulowanych
treścią Umowy kwestiach, zastosowanie będą miały proponowane przez Wykonawcę ogólne
(szczególne) warunki ubezpieczeń: …………………………………… stanowiące Załącznik nr 4 do Umowy,
zwane dalej ogólnymi lub szczególnymi warunkami ubezpieczeń.
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Załącznik nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia” w zakresie Części 2, stanowi w SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ.
Załącznik nr 3 do Umowy „Wykaz pojazdów” stanowi w SIWZ Załącznik nr 3d do SIWZ.
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4. Postanowienia Umowy i SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych
lub szczególnych warunkach ubezpieczenia.
5. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy, SIWZ, ogólnymi lub
szczególnymi warunkami ubezpieczenia, zastosowanie znajdą te postanowienia, które są
korzystniejsze dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.
6. W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które postanowienia są
korzystniejsze dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, Ubezpieczający jest uprawniony do
dokonania wyboru pomiędzy treścią ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia
mających zastosowanie do Umowy (ubezpieczenia), postanowieniami Umowy (ubezpieczenia) w
pozostałej części i treścią SIWZ.
7. W przypadku, gdy jedynie część treści danego postanowienia jest korzystniejsza dla
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia, a w
pozostałym zakresie obowiązują zapisy ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia
mających zastosowanie do Umowy (ubezpieczenia), postanowienia Umowy i SIWZ w pozostałej
części, które nie są z tymi postanowieniami sprzeczne.
8. Osobą odpowiedzialną za bieżącą obsługę Umowy, jest: ………………………….……………………… (imię i
nazwisko), tel. ………………………………………., e-mail ………….…………………………….., a pod jej
nieobecność (w zastępstwie): …………………………..…………………………….. (imię i nazwisko), tel.
…………………………………………….., e-mail ………………………………………………………….
4. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do zmiany osób, o których mowa w ust. 8. Zmiany osób, o
których mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie
Ubezpieczającego lub brokera ubezpieczeniowego PWS Konstanta S.A., wraz z podaniem imienia i
nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej osoby zmieniającej
jedną z osób, o których mowa w ust. 9. Zmiana osób, o których mowa w niniejszym ustępie, nie
wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy.

§3
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Umowa obowiązuje w okresie 24 miesięcy, to jest od dnia 1 stycznia 2019
r. do dnia 31 grudnia 2020 r., zwanego dalej jako Okres Obowiązywania Umowy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów mechanicznych zgłaszanych w Okresie Obowiązywania
Umowy do ubezpieczenia w ramach Umowy będzie, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, udzielana w okresie 24 miesięcy, liczonym odrębnie dla każdego pojazdu
mechanicznego i będzie dzieliła się na dwa następujące po sobie dwunastomiesięczne okresy
ubezpieczenia (tożsame z okresem rozliczeniowym) odrębnie dla każdego pojazdu mechanicznego.
Okresy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Ubezpieczającego /Ubezpieczonego objętych
ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej Umowy zostały wskazane w Załączniku nr 3d do
Umowy „Wykaz pojazdów”.
2. Ubezpieczyciel dla każdego pojazdu mechanicznego Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
zgłoszonego w Okresie Obowiązywania Umowy do ubezpieczenia wskazanego w § 2 ust. 1 w
ramach niniejszej Umowy, wystawi dokument ubezpieczenia na przykład polisę/certyfikat lub inny
dokument, potwierdzający fakt zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie wskazanym w § 2 ust.
1.
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§4
1. Łączna składka ubezpieczeniowa za udzieloną ochronę ubezpieczeniową dla pojazdów
mechanicznych w Okresie Obowiązywania Umowy wynosi …..................................... zł (słownie:
...................................... złotych ……………….. groszy) i została określona zgodnie z ceną ofertową
wskazaną w Załączniku nr 2 do Umowy „Formularz oferty”. Z zastrzeżeniem ust. 2 – ust. 5 i § 5,
kwota, o której mowa powyżej, stanowi maksymalne zobowiązanie Ubezpieczającego z tytułu
realizacji niniejszej Umowy.
2. Wynagrodzenie Ubezpieczyciela za wykonanie niniejszej Umowy z uwzględnieniem każdego
okresu rozliczeniowego, będzie stanowić suma łącznych składek ubezpieczeniowych należnych z
tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowych za poszczególne ubezpieczenia, o których mowa w
§ 2 ust. 1 dla pojazdów mechanicznych zgłoszonych do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego w
Okresie Obowiązywania Umowy oraz rozliczeń wynikających z zakupu lub zbycia, bądź zmian
wartości pojazdów mechanicznych lub innych aktualizacjach. Wykaz pojazdów Ubezpieczającego
objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej Umowy stanowi Załącznik nr 3 do Umowy
„Wykaz pojazdów”. Wykaz pojazdów, o którym mowa zdaniu poprzednim, będzie aktualizowany
na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”/Wykaz
pojazdów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie aktualizowany każdorazowo w przypadku
zmiany danych (np. zmiany przedmiotu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, itp.). Wynagrodzenie
(łączna składka ubezpieczeniowa) o którym mowa będzie ustalane zgodnie z niniejszym
paragrafem z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.
3. Składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie, o których mowa w § 2 ust. 1 obowiązujące dla jednego
pojazdu mechanicznego zgłaszanego do ubezpieczenia w ramach niniejszej Umowy, zostały
określone w Załączniku nr 2 do Umowy „Formularz oferty”. Stawki i składki ubezpieczeniowe, o
których mowa w zdaniu poprzednim, będą miały zastosowanie przy rozliczeniach dokonywanych
w Umowie, w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, dla danego pojazdu mechanicznego.
4. Składka ubezpieczeniowa należna za ubezpieczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 dla pojazdów
mechanicznych zgłoszonych do ubezpieczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, w Okresie
Obowiązywania Umowy, płatna będzie zgodnie z postanowieniami Sekcji I pkt 3 ppkt 4.2.
Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”.
5. Składka ubezpieczeniowa za ubezpieczenia, o których mowa w § 2 ust. 1, należna jest za czas
trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
6. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta
Umowa, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej bez ponoszenia opłat manipulacyjnych lub innych kosztów.
§5

Strona 4

1. Strony, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, przewidują możliwość wprowadzenia zmian
Umowy w stosunku do treści oferty złożonej w Postępowaniu, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy:
1.1.
w zakresie zmiany (podwyższenia, obniżenia) sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu, o którym
mowa w § 2 ust. 1 oraz jeżeli zmiana ta ma wpływ na zmianę wysokości łącznej składki
ubezpieczeniowej, o której mowa w § 4 ust. 1 lub składki ubezpieczeniowej obowiązującej dla
jednego pojazdu, o której mowa w § 4 ust. 3 - również zmianę w zakresie wysokości takiej
składki, jeżeli nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa, która wpłynie na
ubezpieczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 zawarte w ramach Umowy; Zmiany, o których
mowa w niniejszym ust. 1 pkt. 1.1, powodujące zmianę wysokości łącznej składki
ubezpieczeniowej, o której mowa w § 4 ust. 1 lub składki ubezpieczeniowej obowiązującej dla
jednego pojazdu, o której mowa w § 4 ust. 3, łącznie nie mogą przekroczyć 50% pierwotnej
wartości określonej w § 4 ust. 13, w § 4 ust. 3, zarówno w przypadku obniżenia, jak i
podwyższenia tej składki; Dodatkowa składka lub jej zwrot z tytułu wprowadzenia zmiany
Umowy, o której mowa w niniejszym ust. 1 pkt. 1.1., zostanie obliczona za czas trwania
odpowiedzialności Ubezpieczyciela na zmienionych w tym zakresie warunkach Umowy;
Ubezpieczyciel określając dodatkową składkę lub jej zwrot obowiązany jest określić jej
wysokość na takim poziomie, na jakim przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności składka
byłaby najprawdopodobniej pobrana lub zwrócona; Zmiana, o której mowa, może nastąpić na
pisemny wniosek Ubezpieczającego, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności w formie aneksu do Umowy;
1.2.
w zakresie zmiany rodzajów lub wartości pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach
niniejszej Umowy, w tym zmiany Załącznika nr 3 do Umowy „Wykaz pojazdów”, oraz jeżeli
zmiana ta ma wpływ na zmianę wysokości łącznej składki ubezpieczeniowej, o której mowa w
§ 4 ust. 1 – również zmianę w zakresie wysokości takiej składki, jeżeli po stronie
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego zachodzą uzasadnione potrzeby oraz nastąpi przynajmniej
jedna z następujących okoliczności:
1.2.1. Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłosi do ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1
nowy (dodatkowy) pojazd mechaniczny, który wcześniej nie był zgłoszony do
ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub nie został określony w Załączniku nr 3
do Umowy „Wykaz pojazdów” lub zrezygnuje z danego ubezpieczenia, o którym mowa
w § 2 ust. 1 dla danego pojazdu mechanicznego;
1.2.2. nastąpi zbycie pojazdu mechanicznego Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w tym
również złomowanie, wyrejestrowanie, lub utrata bądź uszkodzenie pojazdu;
1.2.3. na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego przejdzie ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia pojazdu,
1.2.4. nastąpi
zmiana
rodzaju
lub
wartości
posiadanych
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego pojazdów mechanicznych.
Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2., powodujące zmianę wysokości łącznej składki
ubezpieczeniowej, o której mowa w § 4 ust. 1, łącznie nie mogą przekroczyć 50% łącznej składki

3
Kwotę określoną pierwotnie, o której mowa w § 4 ust. 1, stanowi cena ofertowa (łączna składka ubezpieczeniowa) określona zgodnie z
ofertą Ubezpieczyciela i wskazaną w Formularzu oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy „Formularz oferty”, sporządzona według wzoru
z Załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” w tym Załącznika nr 4 do Formularza oferty.
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1.3.

1.4.

określonej pierwotnie w § 4 ust. 1, zarówno w przypadku obniżenia, jak i podwyższenia;
Dodatkowa składka lub jej zwrot z tytułu wprowadzenia zmiany Umowy, o której mowa w
niniejszym ust. 1 pkt. 1.2., zostanie obliczona za czas trwania odpowiedzialności
Ubezpieczyciela na zasadzie pro–rata temporis na zmienionych w tym zakresie warunkach
Umowy z uwzględnieniem stawek i składek ubezpieczeniowych dla jednego pojazdu
mechanicznego, o których mowa w § 4 ust. 3; Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2. zostaną
wprowadzone, a Ubezpieczyciel obejmie taki pojazd ochroną ubezpieczeniową lub
wyrejestruje go z ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia do Ubezpieczyciela w ciągu trzech
dni od daty przejścia ryzyka na Ubezpieczającego; Zmiana, o której mowa, może nastąpić na
pisemny wniosek Ubezpieczającego, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności w formie aneksu do Umowy.
w zakresie zmiany w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jego
przekształcenia, połączenia, podziału lub im podobnych oraz jeżeli zmiana ta ma wpływ na
zmianę wysokości łącznej składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 4 ust. 1 – również w
zakresie zmiany wysokości takiej składki; Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do udzielania
ochrony ubezpieczeniowej również wobec podmiotów przejmujących, nowo zawiązanych,
przekształconych lub wydzielonych na warunkach i w zakresie wynikającym z Umowy; Wszelkie
rozliczenia płatności składki z tytułu zmiany, o której mowa, dokonywane będą w systemie pro
rata temporis; Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 1.3., może nastąpić na wniosek
Ubezpieczającego, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie
pisemnego aneksu do Umowy; W przypadku braku zgody Stron na zmiany, o których mowa,
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony
ubezpieczeniowej w systemie pro rata za dzień ochrony, bez potrącania kosztów
manipulacyjnych;
w zakresie zmiany (podwyższenia, uzupełnienia, obniżenia) sumy ubezpieczenia, limitów lub
podlimitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela mających zastosowanie w ubezpieczeniu, o
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. oraz jeżeli zmiana ta ma wpływ na zmianę wysokości łącznej
składki, o której mowa w § 4 ust. 1 lub odpowiedniej składki ubezpieczeniowej obowiązującej
dla danego pojazdu mechanicznego zgłoszonego do ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust.
1 pkt. 1.2. ustalonej zgodnie z § 4 ust. 2 i ust. 3 - również zmianę w zakresie wysokości takiej
składki, jeżeli po stronie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego zachodzą uzasadnione potrzeby
oraz nastąpi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
1.4.1. nastąpi obniżenie lub wyczerpanie sumy ubezpieczenia, limitów lub podlimitów
odpowiedzialności w wyniku wypłaty świadczenia z umowy ubezpieczenia, o którym
mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt. 1.2.;
1.4.2. nastąpi zmiana rodzaju lub wartości posiadanych przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego pojazdów;
1.4.3. nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na
charakter działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego stosunków umownych,
która wpłynie na ubezpieczenia zawarte w ramach Umowy, w szczególności poprzez
powstanie obowiązku lub potrzeby zmiany sumy ubezpieczenia, limitu lub podlimitu
odpowiedzialności Ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia, o których mowa
odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt. 1.2.,
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1.5.

1.4.4. nastąpi zmiana w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
przekształcenie, połączenie, podział, zniesienie, likwidacja Ubezpieczonego lub im
podobne;
Zmiany, o których mowa w niniejszym ust. 1 pkt. 1.4., powodujące zmianę wysokości łącznej
składki, o której mowa w § 4 ust. 1 lub odpowiedniej składki ubezpieczeniowej obowiązującej
dla danego pojazdu mechanicznego zgłoszonego do ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust.
1 pkt. 1.2. ustalonej zgodnie z § 4 ust. 2 i ust. 3 za dane ubezpieczenie, łącznie nie mogą
przekroczyć odpowiednio 50% łącznej składki określonej pierwotnie w § 4 ust. 1 lub
odpowiedniej pierwotnej składki ubezpieczeniowej obowiązującej dla danego pojazdu
mechanicznego zgłoszonego do ubezpieczenia określonej zgodnie z § 4 ust. 2 i ust. 34, zarówno
w przypadku obniżenia, jak i podwyższenia takich składek; Dodatkowa składka lub jej zwrot z
tytułu wprowadzenia zmiany Umowy, o której mowa w niniejszym ust. 1 pkt. 1.4., zostanie
obliczona za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela i dokonywane będą
proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej na zmienionych w tym zakresie
warunkach Umowy; Ubezpieczyciel określając dodatkową składkę lub jej zwrot obowiązany
jest określić jej wysokość na takim poziomie, na jakim przy uwzględnieniu wszelkich
okoliczności składka byłaby najprawdopodobniej pobrana lub zwrócona; Zmiana, o której
mowa, może nastąpić na pisemny wniosek Ubezpieczającego, za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksu do Umowy;
w zakresie zmiany zakresu ubezpieczenia określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1.2. określonego w
Załączniku nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia” bądź ogólnych lub szczególnych
warunkach ubezpieczenia, w tym również rozszerzenie o dodatkowe ryzyka, jeżeli po stronie
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zachodzą uzasadnione potrzeby oraz nastąpi przynajmniej
jedna z następujących okoliczności:
1.5.1. nastąpi zmiana rodzaju lub wartości posiadanych przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego pojazdów mechanicznych mająca wpływ na powstanie obowiązku lub
potrzeby zmiany zakresu ubezpieczenia,
1.5.2. nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na
charakter działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego stosunków umownych,
która wpłynie na ubezpieczenia zawarte w ramach Umowy, w szczególności poprzez
powstanie obowiązku lub potrzeby zmiany zakresu ubezpieczenia,
1.5.3. nastąpi zmiana w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
przekształcenie, połączenie, podział, zniesienie, likwidacja Ubezpieczonego lub im
podobne, która wpłynie na ubezpieczenia, w szczególności poprzez powstanie
obowiązku lub potrzeby zmiany zakresu ubezpieczenia;
z zastrzeżeniem, że przedmiotowa zmiana nie będzie skutkowała podwyższeniem wysokości
łącznej składki, o której mowa w § 4 ust. 1 lub odpowiedniej składki ubezpieczeniowej
obowiązującej dla danego pojazdu mechanicznego, zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach
Umowy, za ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.2. ustalonej zgodnie z § 4 ust. 2 i
ust. 3; Zmiana, o której mowa powyżej, może nastąpić na pisemny wniosek Ubezpieczającego,

4

Pod pojęciem pierwotnej składki ubezpieczeniowej obowiązującej dla danego pojazdu mechanicznego zgłoszonego do ubezpieczenia, rozumie się składkę
ubezpieczeniową ustaloną zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy, w Załączniku nr 1 do Formularza oferty..
Strona 7

1.6.

za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu
do Umowy;
w zakresie zmiany ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, o których mowa w § 2
ust. 3, w przypadku gdy Ubezpieczyciel wprowadzi do obrotu w czasie trwania Umowy zmiany
do stosowanych przez niego ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, z
zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na
korzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, a taka zmiana nie będzie skutkować
zwiększeniem łącznej składki, o której mowa w § 4 ust. 1 lub odpowiedniej składki
ubezpieczeniowej obowiązującej dla jednego pojazdu mechanicznego, o której mowa w § 4
ust. 2 i ust. 3 za ubezpieczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.2.; Zmiana, o której mowa
w niniejszym ust. 1 pkt. 1.6., może nastąpić na wniosek Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela,
za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu
do Umowy.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany po stronie Ubezpieczyciela w zakresie podmiotów
występujących po stronie Ubezpieczyciela, w przypadku spełnienia łącznie następujących
warunków:
2.1.

po stronie Ubezpieczyciela występuje dwa lub kilka podmiotów, którzy jako Wykonawcy
występowali wspólnie w Postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia niniejszej Umowy (np.
w ramach konsorcjum, poolu koasekuracyjnego),

2.2.

zmiana polega na zaprzestaniu realizacji Umowy przez jednego lub kilku z Wykonawców, o
których mowa w pkt. 2.1. powyżej,

2.3.

Wykonawca lub Wykonawcy, którzy realizować będą Umowę po wprowadzeniu zmiany
Umowy, o której mowa w niniejszym ust. 2, zobowiązany jest lub zobowiązani są wspólnie
wykazać spełniania warunków udziału w Postępowaniu w zakresie określonym w SIWZ,

2.4.

w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa powyższym pkt. 2.3.
Wykonawca lub Wykonawcy, którzy realizować będą Umowę po wprowadzeniu zmiany
Umowy, o której mowa w niniejszym ust. 2, przedstawi lub przedstawią Ubezpieczającemu
odpowiednie dokumenty, o których mowa w SIWZ aktualne na dzień wprowadzenia zmiany
Umowy.

3. Zmiana w zakresie danych dotyczących Stron, a w szczególności ich adresów lub nazw, imion i
nazwisk osób uprawnionych do reprezentowania Strony, nie stanowią istotnej zmiany
postanowień Umowy i nie wymagają zgody Stron. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim,
jest dokonywana jednostronnym oświadczeniem złożonym Stronie.

§6
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1. Ubezpieczyciel oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcy czynności w zakresie
………………………………………………………………………………………...
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane przez .......................
3. Wynagrodzenie podwykonawcy za powierzone mu czynności, o których mowa w ust. 1, pokryje
Ubezpieczyciel.
4. Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomoc
podwykonawcy, i odpowiada za działanie podwykonawcy jak za działania własne.
§7
1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się, na pisemny wniosek Ubezpieczającego, w terminie do 7 dni, licząc
od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy przygotować i doręczyć Ubezpieczającemu
drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………………. lub pisemnie raport płatności za składki
ubezpieczeniowe należne Ubezpieczycielowi w wykonaniu niniejszej Umowy. Raport płatności, o
którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien zawierać co najmniej informację na temat
wysokości niedopłaty lub nadpłaty składki ubezpieczeniowej za ubezpieczenie, o którym mowa w
§ 2 ust. 1, w ujęciu łącznym oraz jednostkowym, a także dane polisy ubezpieczeniowej, o której
mowa w § 3 ust. 2, dane certyfikatu, o którym mowa w § 3 ust. 2, których niedopłata lub nadpłata
składki dotyczy.
2. Ubezpieczyciel zobowiązuje się, na wniosek Ubezpieczającego, w terminie 7 dni, licząc od dnia
otrzymania wniosku, przygotować i doręczyć Ubezpieczającemu drogą elektroniczną na adres email: ……………………. lub pisemnie, raport płatności za składki ubezpieczeniowe należne
Ubezpieczycielowi w wykonaniu niniejszej Umowy. Raport płatności, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, powinien zawierać co najmniej informację na temat wysokości niedopłaty lub
nadpłaty składki ubezpieczeniowej za ubezpieczenie, o których mowa w § 2 ust. 1, w ujęciu łącznym
oraz jednostkowym, a także dane polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 3 ust. 2, dane
certyfikatu, o którym mowa w § 3 ust. 2, których niedopłata lub nadpłata składki dotyczy.
Ubezpieczający dopuszcza możliwość udostępnienia raportu płatności za pomocą systemu
informatycznego udostępnionego przez Ubezpieczyciela Ubezpieczającemu, umożliwiającego
bezpośredni przepływ informacji pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym, w którym
zebrane są dane potrzebne do obsługi Umowy.
3. Ubezpieczyciel zobowiązuje się, na wniosek Ubezpieczającego, w terminie 7 dni licząc od dnia
otrzymania wniosku, przygotować i doręczyć bezpłatnie Ubezpieczającemu drogą elektroniczną na
adres: ……………………….. lub pisemnie, kopię pełnej dokumentacji dotyczącej danej szkody
zgromadzonej w postępowaniu likwidacyjnym. Ubezpieczający dopuszcza możliwość
udostępnienia dokumentacji szkody za pomocą systemu informatycznego udostępnionego przez
Ubezpieczyciela Ubezpieczającemu, umożliwiającego bezpośredni przepływ informacji pomiędzy
Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym, w którym zebrane są dane potrzebne do obsługi Umowy.

§8
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy KC, Ustawy Pzp, oraz ustaw
szczególnych, a także dokumentacja Postępowania, numer referencyjny PK/02/18
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2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy wymaga zgody
Ubezpieczającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Spory wynikające z Umowy rozstrzygane będę przez Sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego z
zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Umowę sporządzono w ……………….. egzemplarzach, …………………. dla Ubezpieczyciela, ………………….
dla Ubezpieczającego.
6. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki do Umowy:
6.1.
Załącznik nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”,
6.2.
Załącznik nr 2 do Umowy „Formularz oferty”,
6.3.
Załącznik nr 3 do Umowy „Wykaz pojazdów”,
6.4.
Załącznik nr 4 do Umowy „Ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia”.

UBEZPIECZYCIEL:

UBEZPIECZAJĄCY:
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