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Załącznik Nr 4 
 

Umowa  Nr __________/WZÓR UMOWY  

  
W dniu ....................... 202…r. w ………………………. została zawarta umowa pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Opocznie (26-300) przy ul. Krótkiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem 0000110297, wysokość kapitału zakładowego 47 318 500,00 PLN; NIP: 
7680003862, REGON: 590028079 reprezentowanym przez:  

…………………………………………-……………………………………………………… 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym/Ubezpieczającym 
 

a 
…………………………………………………………………………………………………  z 
siedzibą w ………… (……-……) przy …. ……………….., wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………….. Wydział Gospodarczy…………. pod nr KRS 
…………, REGON ……………, NIP …………………,  
reprezentowanym przez: 
…………………………………………-……………………………………………………… 
…………………………………………-……………………………………………………… 
 
zwanym dalej Wykonawcą/Ubezpieczycielem. 
 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź.zm.) znak sprawy ……..,  rozstrzygniętego dnia  
………………202……. r., na usługę pn.: „Ubezpieczenia komunikacyjne Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie” zawarta 
została umowa o następującej treści:  

§ 1 

1. Wykonawca/Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach zamówienia pn.: 
„Ubezpieczenia komunikacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie”  w zakresie następujących rodzajów  
ubezpieczeń: 

Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
(OC) 
Ubezpieczenia Auto Casco pojazdów mechanicznych (AC/KR) – w ruchu i na postoju (AC) oraz 
kradzież (KR) 
Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 
 
2. Zakres  ochrony został określony w  Specyfikacji Warunków Zamówienia w  opisie przedmiotu 
zamówienia. 

     § 2 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………r. do dnia………..r. 
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§ 3 

1. Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie polis 
ubezpieczeniowych, zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. 

2. Do czasu wystawienia polisy ubezpieczeniowej Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony 
poprzez wystawienie noty pokrycia ubezpieczeniowego.  

§ 4 

1. Za udzieloną ochronę w zakresie, o którym mowa w § 1 i okresie, o którym mowa w § 2 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy składkę o łącznej wysokości brutto: 
.....................................PLN, słownie złotych …………………………………………… na 
numer konta wskazany przez Wykonawcę w polisie ubezpieczeniowej.   

2. W odniesieniu do polis wystawianych na okres 12 miesięcy -ratalna (2) - bez zwyżki składki. 
3. Płatność pierwszej raty składki w terminie do 21 dni od daty wystawienia polisy/polis 

ubezpieczeniowych jednak nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 
Druga rata składki płatna w terminie do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej. 

4. Jednorazowa dla ubezpieczeń krótkoterminowych, płatna w terminie do 21 dni od daty 
wystawienia polisy/polis ubezpieczeniowych jednak nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia 
ochrony ubezpieczeniowej. 

§ 5 

1. Postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, oferty i niniejszej Umowy mają 
pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnych warunkach ubezpieczenia z tym, że w 
przypadku rozbieżności pomiędzy nimi obowiązywać będzie rozwiązanie korzystniejsze dla 
Zamawiającego. 

2. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
czynności związane z wystawieniem polisy/s ubezpieczeniowej/ych do zamówienia. 

3. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj.Dz.U. z 
2020 r. poz. 1320). 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu 

5. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
a) na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.2, a których dotyczy obowiązek 
zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z wymogami Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia; wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
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podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 6 

1. W przypadku niezatrudnienia na umowę o pracę osób o których mowa w § 5 ust. 2 Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 PLN.  

2. Kara będzie naliczana za każdy stwierdzony przypadek braku zatrudnienia osób wykonujących 
czynności o których mowa w § 5 ust. 2. 

§ 7 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonanej części umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy:  
a) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionej przyczyny oraz nie 

kontynuuje realizacji, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 
b) w przypadku upadłości lub rozpoczęcia procesu likwidacji Wykonawcy.  

§ 8 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 
a) Konieczności zmiany okresu realizacji zamówienia wskutek wystąpienia okoliczności 

niezależnych od stron umowy; 
b) Zmiany obowiązujących przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich 

warunków umowy i zakresu ubezpieczenia; 
c) Zmiany dotyczącej terminów płatności, wysokości i liczby rat składki (bez zwyżki składki) w 

przypadku braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego  
w terminie przewidzianym w umowie oraz w dokumentach ubezpieczenia; 

d) Zmiany dotyczącej terminu rozpoczęcia realizacji umowy; 
e) Zmiany wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia ( w tym 

wynikających z aktualizacji sum ubezpieczenia przed wystawieniem polisy, zmian ilościowych 
i wartościowych ubezpieczanego mienia (zwiększenia, zmniejszenia), w tym mienia 
nowonabywanego; 

f) Obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub 
innych umów o podobnym charakterze; 

g) Ewentualnych odnowień limitów odpowiedzialności -w przypadku konsumpcji limitów lub 
sumy gwarancyjnej po szkodzie; 

h) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy, w 
sytuacji ujawnienia się lub powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, które nie zostało 
przewidziane wcześniej w specyfikacji; 

i) Zmian korzystnych dla Zamawiającego, wynikających ze zmian ogólnych warunków 
ubezpieczenia Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 

j) Zmian organizacyjnych Zamawiającego, istotnych dla realizacji umowy; 
k) Zmian formy prawnej prowadzonej działalności; 
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l) Zmian dotyczących liczby jednostek organizacyjnych i ich formy prawnej, w przypadku 
powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębnienia, połączenia lub likwidacji; 

ł) Konieczności zmiany postanowień umowy wskutek wystąpienia okoliczności ekonomicznych 
czy technicznych, niezależnych od stron umowy, skutkujących brakiem możliwości należytego 
wykonania umowy, zgodnie z niniejszą specyfikacją; 

m) Wyrównania okresów ubezpieczenia. 
2. Składka albo wysokość jej zwrotu zostanie naliczona z uwzględnieniem stawki/składki 

wynikającej z oferty, z zastosowaniem rozliczenia pro rata temporis.  
 

§ 9 

1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do informowania Ubezpieczającego/ubezpieczonego  
i Brokera drogą e-mailową lub pisemnie o zakończeniu likwidacji szkody i zajętym stanowisku, 
a w przypadku wypłaty odszkodowania - o jego wysokości.  

2. Ubezpieczyciel zobowiązuje się również do informowania Ubezpieczającego i Brokera 
telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie również o innych aspektach związanych  
z likwidacją szkody Ubezpieczającego, mających wpływ na przebieg likwidacji szkody. 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie: 
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, ogólne warunki ubezpieczenia 
Wykonawcy, oferta złożona przez Wykonawcę oraz obowiązujące przepisy prawa, a w 
szczególności odpowiednie przepisy: Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1740 z 
póź.zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 ze zm.), ustawy z dnia 17 grudnia 2017 r. o dystrybucji 
ubezpieczeń (Dz.U. z 2022. r. poz. 905) , ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 póź.zm.) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 621). 

§ 11 

Każda ze stron Umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych określonych w 
RODO, w takim zakresie w jakim jest do tego zobowiązana zgodnie z tymi przepisami.   

§ 12 

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Ubezpieczającego.  

§ 13 

Umowa zostanie zawarta i będzie wykonywana za pośrednictwem brokera Ubezpieczającego 
Zamawiającego:  
EKO BROKER Sp. z o.o. 
ul. Twarda 18  
00-105 Warszawa  
NIP: 527-275-13-78  
REGON: 363066609  
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§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
Załącznikiem do niniejszej umowy jest: 
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia  
2. Oferta Wykonawcy 
3. Ogólne warunki ubezpieczenia wraz z kartą produktu. 
 

..................................................                               ...................................................  

Ubezpieczający /Zamawiający      Wykonawca/Ubezpieczyciel  

 


