ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY
Umowa zawarta w dniu …….. r. w Lubaniu pomiędzy
Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Lubaniu przy ul. Bankowej 8, 59-800 Lubań , zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowanym przez:
1. Michała Turkiewicza
– Prezesa Zarządu ,
posiadającym NIP 613-14-25-217, REGON 230907302
a
………………………………………………………………………………..…….., z siedzibą w
………………………………………………………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
1. ……………………..
- ……………………..,
2. ……………………..
- ……………………..,
prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w ……………………… pod
numerem …………………., posiadającym NIP …………………REGON ……………..,
posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej
przedmiot zamówienia nr ……………. z dnia …………..
Strony wspólnie ustalają, co następuje:
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie Zapytania cenowego pn. „Kompleksowe
ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu Gospodarki i Usług
Komunalnych Sp. z o.o.- Część 1 - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków
Władz Spółek Kapitałowych Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Lubaniu.”
ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji usługę polegającą
na ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Członków Władz Spółek Kapitałowych
Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu na okres wskazany w
opisie przedmiotu zamówienia.
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest „Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
Członków Władz Spółek Kapitałowych Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Lubaniu” od odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki i Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółek Kapitałowych
Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu
3. Integralną częścią niniejszej umowy są: Zapytanie Cenowe wraz z załącznikami, Oferta
WYKONAWCY.
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§ 2 Dokumenty Ubezpieczenia
1. Dokument ubezpieczenia wystawiony będzie od dnia 28.03.2018 r. do 27.03.2019 r.
2. WYKONAWCA wystawi polisę z początkiem odpowiedzialności wskazanym w
§ 2 pkt 1 Umowy najpóźniej w terminie do 2 dni od daty rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej.
§ 3 Składka, Stawka
1. Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową, potwierdzoną dokumentem ubezpieczenia,
ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY łączną jednorazową składkę w kwocie
………. zł (słownie:…..) przelewem na konto WYKONAWCY, wskazane w umowie
ubezpieczenia.
2. Wykonawca gwarantuje niezmienność stawki wynikających ze złożonej oferty przez
cały okres wykonania zamówienia.
3. W okresie trwania zamówienia określona w ust. 1 składka, będzie płatna p rzelewem
na wskazany w dokumencie ubezpieczenia rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od
daty otrzymania polisy.
4. W przypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu zapłaty składki bądź
jej zapłaty w niepełnej wysokości, WYKONAWCA nie będzie żądał zapłaty odsetek
ustawowych.
§ 4. Szkody – Likwidacja
1. Zgłoszenie szkody: UBEZPIECZONY zobowiązany jest do zawiadamiania
WYKONAWCY o zajściu wypadku – zdarzenia, niezwłocznie nie później jednak niż 7 dni
robocze od chwili powzięcia informacji o zdarzeniu, które spowodowało szkodę.
2. WYKONAWCA dokona opisu i sposobu likwidacji szkód w formie załącznika, który
będzie integralną częścią niniejszej umowy.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. WYKONAWCA zobowiązuje się nie ujawniać wobec osób trzecich nie związanych
z realizacją niniejszej umowy, faktów i okoliczności poznanych w związku z jej
wykonaniem.
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2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy
stronami nie mogą być bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO zbyte, scedowane lub w
jakiejkolwiek innej formie przeniesione na osoby trzecie.
3. W przypadku zaistnienia zmian organizacyjno-prawnych u ZAMAWIAJĄCEGO i o ile
będą one dotyczyły zawartej umowy ubezpieczeniowej, WYKONAWCA na wniosek
UBEZPIECZAJĄCEGO wystawi stosowne dokumenty ubezpieczenia uwz ględniające
zmiany.
4. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany warunków umowy oraz umów
ubezpieczenia w trakcie ich trwania, według poniżej określonych zasad:
1) ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru WYKONAWCY, w
przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich
wprowadzenia:
a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży
w interesie ZAMAWIAJĄCEGO,
b) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie
wykonywania zamówienia,
c) zmiany korzystne są dla ZAMAWIAJĄCEGO i wynikają z okoliczności o charakterze
obiektywnym,
2) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 1 jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zmianę, zawierającego:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie
wykonawcy.
3) Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony będą się starały
rozstrzygnąć na drodze polubownej. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia na drodze
polubownej, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
6. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy lub uzupełnienia wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
7. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału,
w tym: dwa egzemplarze otrzymuje ZAMAWIAJĄCY, jeden egzemplarz WYKONAWCA.
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy
Pzp, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym
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i emerytalnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 477 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. 2016 r. , poz. 2077 z późn. zm.).

