
 

Zał. nr 3 do SIWZ - Ogólne warunki umowy dla Części 2 

 

UMOWA  NR   ........... 

zawarta w dniu .......................... r.  w Rzeszowie pomiędzy: 

Związkiem Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z siedzibą w Rzeszowie przy 

al. Wyzwolenia 6, reprezentowany przez: 

1.  Remigiusza Wzorek – Przewodniczącego Zarządu, 

2.  Sławomira Poradę – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu, 

zwanym dalej Zamawiającym  

a 

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

działającym na podstawie  ………………………………………  (KRS, lub inne dokumenty)  

nr  ...................................., NIP: ...................................., mającym swoją siedzibę  

w  ........................................       ul. ......................................   nr ……   

reprezentowany/na przez: 

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

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

zwanym/ną dalej Wykonawcą 

przy kontrasygnacie: Głównego Księgowego Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja 

Samochodowa” z siedzibą w Rzeszowie.  

przy udziale brokera ubezpieczeniowego: 

Domu Brokerskiego VECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Langiewicza 29 – zwanego 

dalej Brokerem. 

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z …….. poz………), wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

przetargu nieograniczonego na: Zakup usługi ubezpieczeń mienia, odpowiedzialności cywilnej 

oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja 

Samochodowa" w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (znak sprawy: 

BZ.ZG.271.16.2019.) została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1. Przedmiot Umowy. 

1. Przedmiotem Umowy jest objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia Zamawiającego opisane w 

Załączniku C przez Wykonawcę w następującym zakresie: 

1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych w kraju i poza granicami RP, 



 

2) ubezpieczenia auto – casco,  

2. Wykonawca w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa zobowiązuje się spełnić 

określone świadczenie w razie zajścia zdarzenia przewidzianego przepisami niniejszej Umowy, 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Ofercie 

Wykonawcy oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, zaś Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy umówioną składkę, przy czym w przypadku sprzeczności zapisów 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz innych regulacji stanowiących podstawę realizacji 

niniejszej Umowy, z zapisami niniejszej Umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia lub Ofertą Wykonawcy, pierwszeństwo mają zapisy 

niniejszej Umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Opis Przedmiotu 

Zamówienia oraz Oferta Wykonawcy lub te, które są korzystniejsze dla Zamawiającego - według 

każdorazowej decyzji Zamawiającego. 

 

§ 2. Okres obowiązywania Umowy. 

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 

grudnia 2021 roku, przy czym Wykonawca obejmie ochroną pojazdy Zamawiającego w 

poszczególnych okresach rozliczeniowych i tak: 

1) I okres rozliczeniowy: od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. (obie daty włączone), 

2) II okres rozliczeniowy: od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. (obie daty włączone) 

 

 

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy. 

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty ……. zł brutto  

(słownie ………………..). 

2. Wynagrodzeniem Wykonawcy są składki, wysokość których ustala się na podstawie wysokości 

składek za ubezpieczenia obowiązkowe (OC ppm) i stawek za ubezpieczenia dobrowolne (AC), 

z uwzględnieniem pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia oraz wartości tych pojazdów wraz 

z wyposażeniem dodatkowym i okresu udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 

3. Składki płacone będą przez Zamawiającego za każdy z okresów rozliczeniowych na podstawie 

prawidłowo sporządzonego dokumentu ubezpieczenia. Płatność składki będzie realizowana w 

czterech (4) ratach, przy czym: 

1) za I okres rozliczeniowy: 
a) 1 rata do 02.03.2020r., 
b) 2 rata do 04.05.2020r., 
c) 3 rata do 02.07.2020r., 
d) 4 rata do 02.09.2020r., 

2) za II okres rozliczeniowy: 
a) 1 rata do 02.03.2021r., 
b) 2 rata do 04.05.2021r., 



 

c) 3 rata do 02.07.2021r., 
d) 4 rata do 02.09.2021r. 
 

4. Zamawiający w każdym przypadku uprawniony jest do jednorazowego opłacenia należnej 

składki. 

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w dokumencie ubezpieczenia w terminach nie późniejszych, niż 

określone w § 4 ust. 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej na skutek likwidacji (szkoda całkowita) 

pojazdu przed upływem okresu, na jaki została zawarta niniejsza Umowa, Zamawiającemu 

przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 

7. Wykonawcy nie przysługuje żadne prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania kwoty, o której 

mowa w ust. 1, w okresie obowiązywania Umowy, co Wykonawca niniejszym oświadcza. 

8. Wykonawca gwarantuje niezmienność składek i stawek (w tym stóp składek w %) określonych 

w Ofercie, z zastrzeżeniem postanowień art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. w przypadku, gdy w 

trakcie okresu obowiązywania niniejszej umowy zmianie ulegnie: 

a) stawka podatku od towarów i usług (VAT);  

b) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

c) zasada podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub wysokość stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zwaloryzowane w przypadkach określonych w  

§ 3 ust. 8, o ile zmiany te miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wykonawca wnioskując do Zamawiającego o dokonanie zmian wynagrodzenia zobowiązany 

jest udowodnić w jaki sposób powyższe zmiany wpłynęły na koszty wykonania przedmiotu 

Umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, iż przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy nie ulegną 

zmianie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ani żadne inne regulacje stanowiące 

podstawę realizacji niniejszej Umowy. 

 

 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonawca wyznaczy: 

1.1. Jednostkę do technicznej obsługi ubezpieczeń, której zadaniem będzie w szczególności 

przyjmowanie wniosków ubezpieczeniowych, wystawianie dokumentów 

potwierdzających ochronę ubezpieczeniową, sporządzanie sprawozdawczości w 

zakresie likwidacji szkód, a także: 



 

a) osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją Umowy; 

b) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych ubezpieczeń opisanych w 

niniejszej Umowie;  

c) osoby odpowiedzialne za techniczną obsługę ubezpieczeń; 

1.2. Jednostkę wyodrębnioną organizacyjnie do likwidacji szkód Zamawiającego.  

2. W przypadku braku jednostki/ek wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 

14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy utworzyć taką/ie jednostkę/i i podać 

Zamawiającemu jej dane teleadresowe.   

3. Zmiana danych teleadresowych jednostki oraz osób, o których mowa w ust. 1. następuje 

poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego i Brokera, przekazane w terminie nie 

krótszym niż 7 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiany danych teleadresowych jednostki i 

osób nie stanowią zmiany treści Umowy.  

4. Zamawiający i Wykonawca z udziałem Brokera w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy 

ustalą procedurę obsługi ubezpieczeń. Strony ustalą m.in. postępowanie w przypadku 

wystąpienia szkody, druki zgłaszania szkód oraz inne druki, zawiadomienia, formularze. 

5. Zamawiający i Wykonawca będą zobowiązani do przestrzegania procedury obsługi 

ubezpieczeń przez cały okres wykonywania Umowy.  

6. Zamawiający zastrzega, że procedura obsługi ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkód 

będzie zawierała ustalenia zgodne z zasadami określonymi w Umowie. 

7. Zmiana procedury w zakresie obsługi ubezpieczeń wymaga zgody Zamawiającego i 

Wykonawcy i może zostać dokonana wyłącznie w formie pisemnej.  

8. Odszkodowania należne Zamawiającemu będą wypłacane przelewem na rachunki bankowe 

wskazane przez Zamawiającego.  

9. Podstawą do wypłaty odszkodowania będzie jeden z następujących dokumentów: oryginał 

faktury, kserokopia faktury poświadczona za zgodność z oryginałem, refaktura, kosztorys 

naprawy Zamawiającego, kosztorys naprawy uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a 

podmiotem dokonującym naprawy zaakceptowany przez Zamawiającego lub na wniosek 

Zamawiającego kosztorys Wykonawcy. 

10. Wykonawca nie będzie pomniejszał kwoty wypłacanego odszkodowania o wartość składki 

należnej z tytułu opłaty kolejnych rat.  

11. Wykonawca i Zamawiający zgodnie oświadczają, że osoby podpisujące dokumenty i 

składające oświadczenia woli ze strony Wykonawcy i Zamawiającego w ramach 

wykonywania niniejszej Umowy posiadają stosowne uprawnienia do dokonania tych 

czynności.  

§ 5. Inne obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonawca deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu 

prewencyjnego ……. w kwocie …………. PLN /słownie PLN: …………./ dla Zamawiającego                     



 

w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną 

przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub 

zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a  cel prewencyjny zostanie 

zaakceptowany przez Wykonawcę. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z 

przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania 

wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej. 

2. Wykonawca sporządzi dokument ubezpieczeniowy (polisę) potwierdzający objęcie ochroną 

ubezpieczeniową pojazdy Zamawiającego, z treści którego wynikać będzie w szczególności 

rodzaj ubezpieczenia, okres ochrony, wysokość sumy ubezpieczenia / gwarancyjnej. Polisy 

zostaną sporządzone odrębnie dla każdego z pojazdów lub zbiorczo dla wszystkich pojazdów, 

przy czym dla każdego pojazdu zostanie wystawione stosowne potwierdzenie zawarcia umowy 

ubezpieczenia. 

3. Wykonawca poprzez wyznaczonych przez siebie pracowników do obsługi Umowy będzie 

zobowiązany wykonywać następujące czynności:   

a) prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania i powinności przewidziane Umową 

oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;  

b) udostępnić osobie występującej z roszczeniem wykaz dokumentów potrzebnych do 

ustalenia zobowiązania;  

c) poinformować pisemnie Zamawiającego i osobę zgłaszającą roszczenia o decyzji 

dotyczącej wypłaty odszkodowania, przyczynach odmowy, ograniczeniach wypłaty 

odszkodowania;  

d) udostępnić Zamawiającemu informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie 

odpowiedzialności i/lub wysokości zobowiązania Wykonawcy;  

e) każdorazowo potwierdzać Brokerowi otrzymanie elektronicznego zgłoszenia szkody, 

4. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów kurtażu brokerskiego za czynności 

brokerskie.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację Umowy. W przypadku 

niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca będzie obciążony wszystkimi kosztami, jakie poniósł 

Zamawiający w wyniku niniejszego zaniechania.   

 

§ 6. Obowiązki Zamawiającego.  

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty składki na zasadach określonych w Umowie.  

2. Zamawiający ma obowiązek przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego tj. okresu objęcia 

ochroną ubezpieczeniową, przekazywać do wiadomości Wykonawcy informacje o posiadanych 

pojazdach, w tym o wysokości sum ubezpieczenia pojazdów. 



 

3. Zamawiający ma obowiązek umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia oględzin pojazdu 

zgłaszanego do ubezpieczenia oraz ma obowiązek umożliwienia przeprowadzenia oględzin 

uszkodzonego pojazdu. 

4. Zamawiający w razie zajścia wypadku, zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu 

ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Wykonawcy o każdej zmianie 

adresu siedziby, mogącej mieć wpływ na realizację Umowy.  

§ 7. Podwykonawcy. 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, którego przedmiotem są 

usługi, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów, 

których wartość jest mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia umownego brutto. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000 zł. 

2. W przypadku zmiany do umów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu kopii tych umów poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

3. Zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego 

oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania 

jego własne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni zawiadomić 

na piśmie Zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umów z 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

 

§ 8. Zatrudnienie na umowę o pracę. 

1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie likwidacji szkód 

zatrudnione były na podstawie umowy o pracę – zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy (dotyczy to 

również podwykonawców). W przypadku korzystania z podwykonawców, Wykonawca musi 

zawrzeć taki obowiązek w umowie z podwykonawcą, gdyż będzie odpowiadał za jego 

realizację w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy – Zamawiający będzie badał 

zapisy umowne w tej sprawie. 

2. 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 skierowanych do realizacji 

przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest na każdorazowe wezwanie 



 

Zamawiającego do okazania kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 

potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

zgłoszenia do ZUS oraz warunki zatrudnienia, w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. 

Informacje stanowiące dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (tj. adresy, nr PESEL pracowników) powinny zostać 

zanonimizowane. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

3. Na wezwanie Zamawiającego (w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wezwania) 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do wglądu wykaz osób realizujących przedmiot 

Umowy wraz z informacją o sposobie ich zatrudnienia (imię, nazwisko, rodzaj umowy, wymiar 

czasu pracy na podstawie umowy o pracę wg kodeksu Pracy, termin zawarcia umowy). 

Jakiekolwiek inne dane osobowe (w szczególności PESEL, adres pracownika) znajdujące się 

w dokumentach przekazywanych Zamawiającemu muszą być zanonimizowane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie 

kontroli zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób świadczących usługi w ramach 

niniejszej Umowy. 

  

§ 9. Zmiany Umowy. 

1. W odniesieniu do art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie realizacji Umowy 

postanowienia Umowy mogą ulec zmianom, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać 

będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a w 

szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:  

a) zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności polegających na obniżeniu stawek 

ubezpieczeniowych obowiązujących w Umowie;  

b) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia Umowy, wywołujących 

potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w tym zmiany 

dotyczącej stawki podatku od towarów i usług VAT;  

c) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym m.in. danych 

teleadresowych, numerów rachunków bankowych;  

d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 

Zamawiającego i Wykonawcę;  

e) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

f) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom, przy pomocy którego 

Wykonawca realizuje przedmiot Umowy;  

2. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 



 

§ 10. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. 
 
Wykonawca nie może zobowiązać Zamawiającego do pokrywania strat Wykonawcy 
działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej 
składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej /Dz. U. z 2015 r. poz. 1844/. 

 

§ 11. Przepisy końcowe. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej, ustawy z dnia 

15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych Dz. U. ….. nr …….) 

2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Ubezpieczonego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Integralną część umowy stanowią: 

 Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym i Załącznikiem C 

 SIWZ wraz z załącznikami, 

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 

 

 

 

 

 

………………………….      ………………………………… 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

 

 


