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Załącznik 4 A
UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PAKIET I
(WZÓR)
zawarta w dniu …………. …………………… roku w Łodzi
pomiędzy:
Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63, 91 – 205 Łódź
NIP ……………………………
REGON ………………………….
KRS ……………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………..

zwanym dalej Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w:
NIP: ……………………………………………………………….
REGON: ………………………………………………………….
KRS: ……………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………..
zwanym dalej Ubezpieczycielem,
przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego:
Grupy Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, kod: 90 – 261 przy
ulicy Jaracza 19.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny
Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi , w trybie przetargu nieograniczonego, (Nr sprawy
DTA.333.2.2018), w oparciu o art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą o następującej
treści:
§1
Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu ochrony
ubezpieczeniowej
w niżej wymienionych zakresach:
 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego jako podmiotu
wykonującego działalność leczniczą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729).
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Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością
i posiadanym mieniem.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów poświadczających udzielenie ochrony
ubezpieczeniowej w postaci polis stanowiących integralną część umowy.
§2
1. Umowa dotyczy ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 1, i zostaje zawarta na czas
określony, począwszy od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2021 roku i obejmuje trzy
roczne okresy rozliczeniowe z możliwością automatycznego przedłużenia na okres niezbędny
do zakończenia prowadzonego postępowania . Przedłużenie może nastąpić na pisemny
wniosek zamawiającego i jedynie w sytuacji przedłużającego się postępowania przetargowego
wszczętego w celu zawarcia umów ubezpieczenia o zbliżonym zakresie ubezpieczenia.
Wniosek zostanie złożony przez zamawiającego przed terminem zakończenia ubezpieczenia.
§3
1. Zakres ubezpieczeń określony jest szczegółowo w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie
Ubezpieczyciela, które stanowią integralną część niniejszej umowy. Do poszczególnych
rodzajów ubezpieczeń będą miały zastosowanie postanowienia SIWZ, oferty złożonej przez
Ubezpieczyciela, niniejszej Umowy oraz właściwych ogólnych warunków ubezpieczeń
obowiązujących w dniu złożenia oferty.
2. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy regulują w sposób odmienny
kwestie opisane w SIWZ to zastosowanie mają zapisy ujęte w SIWZ. W kwestiach
nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia
Wykonawcy.
3. Określone w niniejszej SIWZ sumy gwarancyjne, ich podlimity oraz limity odpowiedzialności
odnoszą się do każdego z rocznych okresów rozliczeniowych i ulegają w pełni odnowieniu w
drugim okresie rozliczeniowym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo aktualizacji oraz przedmiotu ubezpieczenia podanego w
SIWZ przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.
§4
1. Stawki/składki wynikające z przyjętej/złożonej oferty obowiązywać będą przez cały okres
obowiązywania niniejszej Umowy.
2. Wszelkie płatności w ramach zawartych umów ubezpieczenia dokonywane będą proporcjonalnie
do

ilości

dni

udzielonej

ochrony

ubezpieczeniowej.

Zwrot

składki

dokonywany

będzie

proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
§5
1. Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy, ustalona w wyniku
postępowania przetargowego w wysokości: …………………………….. PLN, będzie płatna w danym
okresie rozliczeniowym w czterech ratach w terminie do 20 dnia miesiąca kończącego dany
kwartał.
2. Składki wpłacane będą na konto Ubezpieczyciela w terminie i w wysokości zgodnej z
dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy ubezpieczenia (polisami).
3. Strony uznają, że dniem zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty jest dzień złożenia
dyspozycji przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty pod
warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość
środków pieniężnych.
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4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę
trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Strony uznają, że wypłata odszkodowania nie może być przyczyną wypowiedzenia umowy
ubezpieczenia – ustania ochrony ubezpieczeniowej.
6. Nieopłacenie lub nieterminowe opłacenie raty składki, również pierwszej jej raty nie
upoważnia ubezpieczyciela do automatycznego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel w każdym przypadku stwierdzenia braku wpłaty raty składki powiadomi o tym
fakcie brokera, który podejmie stosowne kroki celem wyjaśnienia powodów powstania
zaległości i w razie potrzeby ustali z ubezpieczającym i ubezpieczycielem dodatkowy termin
płatności raty składki. Jeżeliby ten termin nie był dochowany ubezpieczyciel na piśmie poda
nowy siedmiodniowy
termin płatności raty składki oraz, jednocześnie poinformuje
ubezpieczającego o skutkach nieopłacenia raty w nowo wyznaczonym terminie. Dopiero nie
dokonanie wpłaty składki lub jej pierwszej raty w dodatkowym terminie może być podstawą
wypowiedzenia umowy z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu.
7. W sytuacji uznania przez ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody, ubezpieczyciel nie potrąci
z wypłacanego odszkodowania kwoty pozostałych rat do zapłacenia, ani nie zobowiąże
ubezpieczającego/ubezpieczonego do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki
przed ustalonymi terminami płatności kolejnych jej rat.
8. Strony ustalają, iż wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek
VAT, pod warunkiem iż suma ubezpieczenia zawiera ww. podatek, a Ubezpieczający nie ma
możliwości jego odliczenia.
§6
1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się
każdorazowo
do poinformowania
Ubezpieczającego
i reprezentującego go brokera ubezpieczeniowego o zgłoszonych bezpośrednio do ubezpieczyciela
roszczeniach dotyczących odpowiedzialności cywilnej.
2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel uzna, że
zgłoszone roszczenia są uzasadnione, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Ubezpieczającego
i reprezentującego go brokera, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej przyjętego przez
Ubezpieczyciela stanowiska, a także z podaniem informacji o sugerowanej wysokości wypłaty
z tytułu zgłoszonych roszczeń.
3. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dostarczenia Ubezpieczającemu, na jego pisemny wniosek,
w ciągu miesiąca, zbiorczego zestawienia zgłoszonych roszczeń, szkód oraz wypłaconych
odszkodowań. Raport winien zawierać między innymi daty, kwoty i numer szkody.
§7
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień
umowy, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. roku Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, tj.:






zmian dotyczących terminów płatności, wysokości i liczby rat składki (w tym także części rat
składki),
w
przypadku
braku
środków
na
zapłatę
składek
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach
ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty;
zmian wysokości składki lub raty składki (w tym także części rat składki) w przypadku zmiany
sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, w przypadku zmiany wartości majątku, ilości
Ubezpieczonych, z zachowaniem stawki ustalonej dla danego rodzaju ubezpieczenia;
zmian organizacyjnych stron, np. zmiany reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmiany osób
do kontaktu między stronami itp.,
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przedłużenia terminu obowiązywania umów ubezpieczenia, których zawarcie stanowi
przedmiot zamówienia w Postępowaniu na skutek przedłużającego się postępowania
wszczętego w celu zawarcia umów ubezpieczenia o zbliżonym zakresie ochrony;

odtworzenia limitów podlegających wyczerpaniu;

ograniczenia zakresu ubezpieczenia oraz rozliczenia i aktualizacji składek ubezpieczeniowych
– w przypadku rezygnacji przez Ubezpieczającego z prowadzenia działalności wykonywanej w
dniu zawarcia umowy względnie wprowadzenia dodatkowych wyłączeń do ubezpieczeń
stanowiących przedmiot zamówienia w Postępowaniu;

rozszerzenia zakresu ochrony oraz rozliczenia i aktualizacji składek ubezpieczeniowych w
przypadku rozszerzenia przez Ubezpieczającego zakresu prowadzenia działalności w stosunku
do wykonywanej w
dniu zawarcia umowy, usunięcia części wyłączeń z ubezpieczeń
stanowiących przedmiot zamówienia w Postępowaniu itp;

zmian dotyczących ustalonych świadczeń ubezpieczeniowych oraz rozliczenia i aktualizacji
składek ubezpieczeniowych (w tym rat składek i części rat składek) – w przypadku
zidentyfikowania przez Ubezpieczonego potrzeby dokonania takiej zmiany;

zmian warunków umów stanowiących przedmiot zamówienia w Postępowaniu na
korzystniejsze dla Ubezpieczającego, wynikające z przepisów prawa, które weszły w życie po
dacie zawarcia tych umów;

zmian warunków ubezpieczenia na korzystniejsze dla Ubezpieczającego, wynikających
z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązujących u Ubezpieczyciela, które weszły w życie
po dacie zawarcia umów stanowiących przedmiot zamówienia w Postępowaniu;

zmian postanowień umów ubezpieczenia stanowiących przedmiot zamówienia w
Postępowaniu, których konieczność lub potrzeba wprowadzenia wynika z zastosowania
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności tych, które weszły w życie po
dacie zawarcia tych umów.

realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu
łącznie przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2 a-c ustawy;

sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w art. 144 ust.1 pkt. 3 a-b
ustawy;

zmiany wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym
wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt. 4 a-c ustawy;

zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy;

zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie

nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a)
stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; Zmiana
może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności
mające wpływ na koszty wykonania zamówienia
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za
zgodą obu stron i będą dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Pzp.
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§8
W sytuacji przekształcenia Ubezpieczającego, Strony postanawiają, że Umowa zawarta w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego …………………… nadal na takich samych
warunkach, jak dla Ubezpieczającego przed dniem przekształcenia.
§9
Wszystkie zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 999) oraz ustawy z dn. 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
1.
2.

§ 11
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Ubezpieczającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Ubezpieczającego,
jeden dla Ubezpieczyciela oraz jeden dla brokera ubezpieczeniowego.
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UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PAKIET II
(WZÓR)
zawarta w dniu …………. …………………… roku w Łodzi
pomiędzy:
Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63, 91 – 205 Łódź
NIP ……………………………
REGON ………………………….
KRS ……………………………….
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………..

zwanym dalej Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w:
NIP: ……………………………………………………………….
REGON: ………………………………………………………….
KRS: ……………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
3. ………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………..
zwanym dalej Ubezpieczycielem,
przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego:
Grupy Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, kod: 90 – 261 przy
ulicy Jaracza 19.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny
Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi , w trybie przetargu nieograniczonego, (Nr sprawy
DTA.333.2.2018), w oparciu o art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. roku Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą o następującej
treści:




§1
Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu ochrony
ubezpieczeniowej
w niżej wymienionych zakresach:
 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów poświadczających udzielenie
ochrony ubezpieczeniowej w postaci polis stanowiących integralną część umowy.
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§2
1. Umowa dotyczy ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 1, i zostaje zawarta na czas
określony, począwszy od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2021 roku i obejmuje trzy
roczne okresy rozliczeniowe z możliwością automatycznego przedłużenia na okres niezbędny
do zakończenia prowadzonego postępowania . Przedłużenie może nastąpić na pisemny
wniosek zamawiającego i jedynie w sytuacji przedłużającego się postępowania przetargowego
wszczętego w celu zawarcia umów ubezpieczenia o zbliżonym zakresie ubezpieczenia.
Wniosek zostanie złożony przez zamawiającego przed terminem zakończenia ubezpieczenia.
§3
1. Zakres ubezpieczeń określony jest szczegółowo w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie
Ubezpieczyciela, które stanowią integralną część niniejszej umowy. Do poszczególnych
rodzajów ubezpieczeń będą miały zastosowanie postanowienia SIWZ, oferty złożonej przez
Ubezpieczyciela, niniejszej Umowy oraz właściwych ogólnych warunków ubezpieczeń
obowiązujących w dniu złożenia oferty.
2. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy regulują w sposób odmienny
kwestie opisane w SIWZ to zastosowanie mają zapisy ujęte w SIWZ. W kwestiach
nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia
Wykonawcy.
3. Określone w niniejszej SIWZ sumy gwarancyjne, ich podlimity oraz limity odpowiedzialności
odnoszą się do każdego z rocznych okresów rozliczeniowych i ulegają w pełni odnowieniu w
drugim okresie rozliczeniowym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo aktualizacji wartości ubezpieczanego mienia oraz
przedmiotu ubezpieczenia podanego w SIWZ przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.
5. W przypadku przejścia na Ubezpieczającego własności mienia dotychczas ubezpieczonego na
bazie zawartej umowy ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania i użytkowanego na
podstawie umowy (min . leasingu ) ochrona ubezpieczeniowa w jest automatycznie
kontynuowana na warunkach zawartej umowy ubezpieczenia.
6. Ubezpieczyciel zobowiązuję się prowadzić postępowania regresowe wobec sprawcy szkody lub
osoby odpowiedzialnej za szkodę w sytuacji gdy przedmiotem szkody jest mienie należące lub
użytkowane przez Zamawiającego.
§4
1. Stawki/składki wynikające z przyjętej/złożonej oferty obowiązywać będą przez cały okres
obowiązywania niniejszej Umowy.
2. Ostateczna składka może różnić się od składki zadeklarowanej w formularzu ofertowym z uwagi
na prawo Zamawiającego

do aktualizacji wartości ubezpieczanego mienia oraz przedmiotu

ubezpieczenia podanego w SIWZ przy zawieraniu umowy ubezpieczenia oraz na zapisy klauzul
automatycznego pokrycia
3. W przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia w okresie
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawek) nie mniej
korzystne dla Ubezpieczającego/Ubezpieczonego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia –
niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu
cywilnego oraz odnowienia limitów na pierwsze ryzyko
4.

Wszelkie płatności w ramach zawartych umów ubezpieczenia dokonywane będą proporcjonalnie
do ilości dni udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, z wyjątkiem zapisów klauzuli automatycznego
ubezpieczenia. Zwrot składki dokonywany będzie proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej.
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§5
1. Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy, ustalona w wyniku
postępowania przetargowego w wysokości: …………………………….. PLN,

będzie płatna

w danym

okresie rozliczeniowym w czterech ratach w terminie do 20 dnia miesiąca kończącego dany kwartał
Składki wpłacane będą na konto Ubezpieczyciela w terminie i w wysokości zgodnej z dokumentami
potwierdzającymi zawarcie umowy ubezpieczenia (polisami).
2. Strony uznają, że dniem zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty jest dzień złożenia
dyspozycji przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty pod
warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość
środków pieniężnych.
3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Strony uznają, że wypłata odszkodowania nie może być przyczyną wypowiedzenia umowy
ubezpieczenia – ustania ochrony ubezpieczeniowej.
5.
Nieopłacenie lub nieterminowe opłacenie raty składki, również pierwszej jej raty nie
upoważnia ubezpieczyciela do automatycznego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel
w każdym przypadku stwierdzenia braku wpłaty raty składki powiadomi o tym fakcie brokera, który
podejmie stosowne kroki celem wyjaśnienia powodów powstania zaległości i w razie potrzeby ustali z
ubezpieczającym i ubezpieczycielem dodatkowy termin płatności raty składki. Jeżeliby ten termin nie
był dochowany ubezpieczyciel na piśmie poda nowy siedmiodniowy termin płatności raty składki
oraz, jednocześnie poinformuje ubezpieczającego o skutkach nieopłacenia raty w nowo wyznaczonym
terminie. Dopiero nie dokonanie wpłaty składki lub jej pierwszej raty w dodatkowym terminie może
być podstawą wypowiedzenia umowy
6. W sytuacji uznania przez ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody, ubezpieczyciel nie potrąci
z wypłacanego odszkodowania kwoty pozostałych rat do zapłacenia, ani nie zobowiąże
ubezpieczającego/ubezpieczonego do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki przed
ustalonymi terminami płatności kolejnych jej rat.
7. Strony ustalają, iż wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT,
pod warunkiem iż suma ubezpieczenia zawiera ww. podatek, a Ubezpieczający nie ma możliwości jego
odliczenia.
§6
1. Wykonawca zobowiązuję się prowadzić postępowania regresowe wobec sprawcy szkody lub
osoby odpowiedzialnej za szkodę w sytuacji gdy przedmiotem szkody jest mienie należące lub
użytkowane przez Zamawiającego
2.
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dostarczenia Ubezpieczającemu, na jego pisemny wniosek,
w ciągu miesiąca, zbiorczego zestawienia zgłoszonych roszczeń, szkód oraz wypłaconych
odszkodowań. Raport winien zawierać między innymi daty, kwoty i numer szkody.
§7
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień
umowy, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. roku Prawo zamówień publicznych w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, tj.:
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zmian dotyczących terminów płatności, wysokości i liczby rat składki (w tym także części rat
składki),
w
przypadku
braku
środków
na
zapłatę
składek
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach
ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty;
zmian wysokości składki lub raty składki (w tym także części rat składki) w przypadku zmiany
sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, w przypadku zmiany wartości majątku, ilości
Ubezpieczonych, z zachowaniem stawki ustalonej dla danego rodzaju ubezpieczenia;
zmian organizacyjnych stron, np. zmiany reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmiany osób
do kontaktu między stronami itp.;
przedłużenia terminu obowiązywania umów ubezpieczenia, których zawarcie stanowi
przedmiot zamówienia w Postępowaniu na skutek przedłużającego się postępowania
wszczętego w celu zawarcia umów ubezpieczenia o zbliżonym zakresie ochrony;
odtworzenia limitów podlegających wyczerpaniu;
ograniczenia zakresu ubezpieczenia oraz rozliczenia i aktualizacji składek ubezpieczeniowych
– w przypadku rezygnacji przez Ubezpieczającego z prowadzenia działalności wykonywanej w
dniu zawarcia umowy względnie wprowadzenia dodatkowych wyłączeń do ubezpieczeń
stanowiących przedmiot zamówienia w Postępowaniu;
rozszerzenia zakresu ochrony oraz rozliczenia i aktualizacji składek ubezpieczeniowych w
przypadku rozszerzenia przez Ubezpieczającego zakresu prowadzenia działalności w stosunku
do wykonywanej w
dniu zawarcia umowy, usunięcia części wyłączeń z ubezpieczeń
stanowiących przedmiot zamówienia w Postępowaniu itp.;
zmian dotyczących ustalonych świadczeń ubezpieczeniowych oraz rozliczenia i aktualizacji
składek ubezpieczeniowych (w tym rat składek i części rat składek) – w przypadku
zidentyfikowania przez Ubezpieczonego potrzeby dokonania takiej zmiany;
zmian warunków umów stanowiących przedmiot zamówienia w Postępowaniu na
korzystniejsze dla Ubezpieczającego, wynikające z przepisów prawa, które weszły w życie po
dacie zawarcia tych umów;
zmian warunków ubezpieczenia na korzystniejsze dla Ubezpieczającego, wynikających
z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązujących u Ubezpieczyciela, które weszły w życie
po dacie zawarcia umów stanowiących przedmiot zamówienia w Postępowaniu;
zmian postanowień umów ubezpieczenia stanowiących przedmiot zamówienia w
Postępowaniu, których konieczność lub potrzeba wprowadzenia wynika z zastosowania
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności tych, które weszły w życie po
dacie zawarcia tych umów;
realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu
łącznie przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2 a-c ustawy;
sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w art. 144 ust.1 pkt. 3 a-b
ustawy;
zmiany wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym
wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt. 4 a-c ustawy;
zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy;
zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie;
nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a)
stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
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wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; Zmiana
może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności
mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za
zgodą obu stron i będą dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Pzp.
§8
W sytuacji przekształcenia Ubezpieczającego, Strony postanawiają, że Umowa zawarta w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ……………………. trwa nadal na takich samych
warunkach, jak dla Ubezpieczającego przed dniem przekształcenia.
§9
Wszystkie zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 999) oraz ustawy z dn. 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
1.
2.

§ 11
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Ubezpieczającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Ubezpieczającego,
jeden dla Ubezpieczyciela oraz jeden dla brokera ubezpieczeniowego.

