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Załącznik nr 4 

W Z Ó R  U M O W Y  

 
W dniu …………………. roku w Szubinie, pomiędzy: 

 

Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. z siedzibą w Szubinie  

przy ul. Powstańców Wlkp. 76, 89-200 Szubin wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000004791 o kapitale zakładowym 40 184 000,00; NIP 562-000-41-99; REGON 090049393 zwanym 

w treści umowy „Zamawiającym”, które reprezentuje: 

 

Krzysztof Badura – Prezes Zarządu 

a 

 

...................................................................................................... z siedzibą w ................................... przy 

ul. ................................................................................ wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

........................................................... pod numerem KRS ........................................ o kapitale zakładowym 

......................................; NIP ......................................; REGON .................................. zwanym w treści umowy 

„Wykonawcą”, które reprezentuje: 

1. ............................................................................................. 

2. ............................................................................................. 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Zamawiającego. obejmujące: 

1.1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone 

w związku z ruchem tych pojazdów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiedzialności 

cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w ruchu zagranicznym, 

1.2. ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych – w ruchu i podczas postoju (AC) oraz kradzież (KR), 

1.3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW) 

1.4. ubezpieczenie Assistance (ASS). 

2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz zasady ubezpieczenia reguluje zaproszenie do składania 

ofert nr 17/Z/2019 wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej 

umowy. 

3. Bezpośrednio po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis ubezpieczeniowych 

dla poszczególnych pojazdów i dostarczyć je nie później niż w ostatnim dniu roboczym przed zakończeniem 

dotychczasowego okresu ubezpieczenia. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych 

potwierdzających zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia każdorazowo składało będzie Biuro Brokera 

Ubezpieczeniowego Andrzej Wojciechowski z siedzibą w Żninie. 

 

§ 2 

OKRES UBEZPIECZENIA 

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2021 roku. 
 

§ 3 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączną składkę za dwuletni okres ubezpieczenia w 

wysokości: ………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………). 

Łączna składka za dwuletni okres ubezpieczenia stanowi sumę składek za rodzaj i wartość przedmiotu 

ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczenia zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu 

cenowym oferty. 
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2. Składka, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia w swej wartości wszystkie koszty związane 

z realizacją zadania wynikające z zakresu usługi, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

ubezpieczenia oraz inne składniki wpływające na ostateczną cenę, w szczególności wszystkie ewentualne 

zniżki i zwyżki, wynikające z zaoferowanych warunków wykonania zamówienia. 

3. Składki za poszczególne rodzaje i wartości pojazdów stanowią podstawę obliczania rocznych stawek 

jednostkowych, których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres ubezpieczenia we wszystkich 

rodzajach ubezpieczeń. 

4. Obliczone w sposób określonych w ust. 3 i obowiązujące stawki jednostkowe ubezpieczenia stanowią 

podstawę naliczania składek „co do dnia” za faktyczny okres ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń na okres 

krótszy od 1 roku, w przypadku doubezpieczenia oraz rozliczeń zwrotu składki za niewykorzystany okres 

ubezpieczenia wg wzoru: 

stawka jednostkowa roczna x suma ubezpieczenia x (ilość dni/365). 
 

§ 4 

ROZLICZENIA I TERMINY PŁATNOŚCI 

1. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane indywidualnie dla każdego pojazdu na okres roczny lub krótszy w 

przypadku, gdy okres ubezpieczenia rozpocznie się w trakcie trwania danego roku. Zapłata należności za 

realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie wystawianych sukcesywnie dla każdego pojazdu polis 

ubezpieczeniowych w następujących terminach: 

2. Zapłata składki następować będzie na podstawie wystawianych sukcesywnie polis ubezpieczeniowych w 

następujących terminach: 

2.1.  Dla polis ubezpieczeniowych obejmujących okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku składki dla 

każdego pojazdu zostaną zapłacone w II ratach terminie do dnia 14.01.2020 roku (I rata) oraz w terminie do 

dnia 14.07.2020 roku (II rata) lub w przypadku pojazdów, których okres ubezpieczenia rozpocznie się w 

trakcie roku 2018 w terminie 14 dni od dnia wystawienia polis ubezpieczeniowych.  

2.2. Dla polis ubezpieczeniowych obejmujących okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku składki dla 

każdego pojazdu zostaną zapłacone w II ratach w terminie do dnia 14.01.2021 roku (I rata) oraz w terminie 

do dnia 14.07.2021 roku (II rata) lub w przypadku pojazdów, których okres ubezpieczenia rozpocznie się w 

trakcie roku 2019 w terminie 14 dni od dnia wystawienia polis ubezpieczeniowych. 

3. Na wystawionych polisach podane zostanie przez Wykonawcę konto, na które należy wnieść płatność za 

naliczone składki. 

§ 5 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

1.2. w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 3 

niniejszej umowy, pod warunkiem dodatkowego wezwania Wykonawcy do wywiązania się z 

określonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy obowiązków w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia 

otrzymania niniejszego wezwania. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej 

przyczyny zapłaty Wykonawcy składek pod warunkiem dodatkowego wezwania Zamawiającego do 

wywiązania się z obowiązku ich zapłaty w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania niniejszego 

wezwania. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1 i 2.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy wynagrodzenie ustalone w § 3 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, 

do wysokości zrealizowanych usług ubezpieczeniowych.  

5. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy w przypadku gdy: 

5.1. zmianie ulegną terminy płatności, wysokość i ilość wnoszonych składek – takie zmiany zostaną 

dokonane, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed 

upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po 

uprzedniej zgodzie Wykonawcy, 
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5.2. zmianie ulegnie wysokość składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy 

ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco oraz w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych 

przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży 

lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie, 

5.3. nastąpi korzystna dla Zamawiającego zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian OWU 

Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez 

dodatkowej zwyżki składki, 

5.4. w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie limitów odpowiedzialności dla ubezpieczeń, 

5.5. zmianie ulegnie zakres ubezpieczenia wynikający ze zmian przepisów prawnych, 

5.6. zmianie ulegnie treść umowy, niezależna od stron, wynikająca z konieczności jej dostosowania do 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie 

wykonywania zamówienia (zmiana umowy będzie skutkować zmianą zawartych w jej treści 

odpowiednich zapisów). 

6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie aneksu pod rygorem 

nieważności takiej zmiany 
 

§ 6 

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową 

między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia 

mogą być przesyłane telefaksem, pocztą elektroniczną, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron 

zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub 

numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru 

telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony 

uznają za doręczone. 

3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie 

będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 
 

§ 7 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest: 

• zaproszenie do składania ofert 

• oferta Wykonawcy  

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadzone będą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

PODPISY 

 

 

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 


