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Załącznik Nr 5A do SIWZ Wzór umowy – CZĘŚĆ I 
 

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO nr IKO.721.03.1.2018.TB 

 

zawarta w dniu ……………… w Rewalu,  

pomiędzy  Gmina Rewal z siedzibą w Rewalu, ul. Mickiewicza 19. 27-344 Rewal                                               

reprezentowaną przez:  

............................................................................, 

przy kontrasygnacie …………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. 

Lubicka 16 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000071865 

przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, REGON: 871079932, wysokość kapitału 

zakładowego 507 000,00 zł 

z jednej strony 

 

a  

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

reprezentowanym  przez: 

1) ............................................................................, 

2) ………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

2018., poz. 1986 z późn. zm.), w oparciu o postępowanie przetargowe nr IKO.721.03.2018.TB 

Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w zakresie kompleksowego 

ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal i jej jednostek organizacyjnych oraz 

instytucji kultury. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następujące ryzyka ubezpieczeniowe:  

A. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,  

B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego all risk, 

C. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

D. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i eksploatacją taboru 

szynowego nadmorskiej kolei wąskotorowej 

2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje załącznik nr 6, 6A Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy. 

3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy: 
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Nazwa OWU 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia ……………………z dnia ………………. 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z dnia …………………….. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ……………………….. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilne w związku z posiadaniem i eksploatacja taboru szynowego 

nadmorskiej kolei wąskotorowej Gminy Rewal 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ……………………….. 

 

 

§ 3 

OKRES UBEZPIECZENIA 

Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 

2021 roku. Umowy ubezpieczenia, których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy 

objęte będą ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na warunkach niniejszej Umowy. 

 
§ 4 

ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część 

niniejszej Umowy. 

2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych 

umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 

 
§ 5 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

1) w razie dokonywania przez Zamawiającego inwestycji w majątek trwały, wzrostu jego wartości 

lub zbywania takiego majątku, a także rozliczania klauzuli automatycznego pokrycia; 

2) w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum gwarancyjnych lub uzupełnienia limitów; 

3) w przypadku zmian organizacyjnych (w tym powstaniem, przekształceń i likwidacji oraz 

powstania nowych  jednostek) mogących wystąpić u Zamawiającego w tym jego jednostek 

organizacyjnych, w tym zmianie zakresu wykonywanej działalności w szczególności miejsca jej 

wykonywania; 

4) w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia; ocena 

korzystności należy do Zamawiającego; 

5) w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia; 

6) w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, 

bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ. 

 

2. Zmiana umowy może polegać w szczególności na: 
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1) zmianie wielkości sum ubezpieczenia w związku z: nabywaniem/ zbywaniem/ likwidacją 

środków trwałych, modernizacją/ ulepszeniem środków trwałych, oddaniem do użytku nowych 

inwestycji, umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek 

ubezpieczenia; 

2) zmianie wysokości sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych wraz z weryfikacją stawek i składek 

ubezpieczenia będące ich konsekwencją; 

3) zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: zmianą zakresu wykonywanej działalności, 

ujawnieniem się i/lb powstaniem nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w 

SIWZ lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących;  

4) zmianie wysokości składki ubezpieczeniowej na skutek rozszerzenia lub ograniczenia zakresu 

ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się 

i/lub powstania ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w OPZ lub wynikającego z 

konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących; 

5) zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w opisie przedmiotu zamówienia 

określonego w SIWZ;  

6) wydłużeniu (maksymalnie o 3 miesiące)/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz 

wyrównaniu terminów ubezpieczenia; 

7) zmianie terminu płatności rat składek; 

8) zmiany zakresu i/lub przedmiotu działalności Zamawiającego; 

9) aktualizacji danych Wykonawcy, w szczególności zmiany: nazwy, zmianę adresu siedziby, 

zmianę formy prawnej, nr konta bankowego; 

10) w przypadku konieczności interpretacji/wykładni znaczenia i/lub zakresu pojęć zastosowanych 

w umowie, gdy budzą uzasadnione wątpliwości; 

11) zmianie postanowień umowy w celu dostosowania do zmian w prawie powszechnie 

obowiązującym, które mają wpływ na realizację umowy;  

12) zmianie umowy dotyczącej poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i 

liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, 

niepowodujące zmiany celu i istotnych postanowień umowy, przy czym wymaga to zgody obu 

Stron umowy.  

13) na zmianie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i ceny 

jednostkowej (rozumianej jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej), o 

której mowa w formularzu cenowym, o poniesione przez Wykonawcę koszty:  

a) związane ze wzrostem wynagrodzenia za płace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

b) związane ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

pracowników Wykonawcy.  

c) ciężar udowodnienia kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów i ich wpływu na 

wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu wykonania umowy (cenę jednostkową 

rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa 

w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) w całości spoczywa na stronie, 

która się na nie powołuje,  

d) na zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w 

umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części 

wynagrodzenia  zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana 

(zwiększona lub zmniejszona).  

W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 13) powyżej każda ze stron umowy,  
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w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się 
do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia od daty jego 
zmiany stawki podatku VAT. 

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie 
Wykonawcy (cenę jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony 
ubezpieczeniowej, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) 
wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od 
Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń 
dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron (Wykonawcy i Zamawiającego) wyrażonej                

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a treścią 

umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy 

ubezpieczenia generalnego.  

5. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy. 

 

§ 6 

SKŁADKI 

1. Maksymalna wartość umowy (wysokość składki) za cały okres trwania umowy wynosi : 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

 

i jest zgodna ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ………………., w  tym: 

podstawowa wartość umowy: 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

wartość umowy wynikająca z prawa opcji 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

2. Wysokość składki i numer rachunku zakładu ubezpieczeń zostaną wskazane w wystawionych po-
lisach potwierdzających ochronę ubezpieczeniową. 

3. Składka za ubezpieczenia majątkowe płatna w 2-ch ratach w każdym rocznym okresie 

ubezpieczenia - roku polisowym: 

Nr raty 

– 1 rok  

Polisowy 

Termin 

płatności: 

Nr raty 

- 2 rok 

polisowy 

Termin 

płatności: 

Nr raty – 

3 rok  

polisowy 

Termin 

płatności: 

I 31.03.2019 I 31.03.2020 I 31.03.2021 
II 31.07.2019 II 31.07.2020 II 31.07.2021 

4. Przy wyliczaniu składki za ubezpieczenia zawierane na okres krótszy niż 12 miesięcy Wykonawca 

musi wziąć pod uwagę faktyczny okres ubezpieczenia – nie będzie miała zastosowania składka 

minimalna i tabela frakcyjna. 
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5. Dodatkowe składki/płatności w ramach prawa opcji w ciągu 30 dni od rozpoczęcia okresu 

ubezpieczenia. 

6. W przypadku niezrealizowania w pełni umowy co do wartości wynikającej z prawa opcji 

w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec 

Zamawiającego.  

 

§ 7 

PRAWO OPCJI 

1. W okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, 

które dotyczyć może następującego zakresu:  

Rodzaje ubezpieczeń 
Wysokość opcji 

(w stosunku do zamówienia podstawowego) 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 10% 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk 
10% 

 

2. Zamawiający może złożyć jednostronne oświadczenie woli o wykonaniu prawa opcji w okresie 

trwania niniejszej umowy, natomiast Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte prawem 

opcji. 

3. Prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w oparciu 

o składki/stawki za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, tj. rozumiane jako składki/stawki za 12-

miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, rozliczane w systemie pro rata temporis (bez 

stosowania składki minimalnej i tabeli frakcyjnej) oraz odrębnie  ustalonej wysokości składki na 

warunkach i stawkach określonych i uzgodnionych dla danego rodzaju szkód powstałych w wyniku 

dewastacji. 

4. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia 

opcjonalnego. 

 

§8  

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W razie zaistnienia 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. 

2. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu 

niniejszej Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on 

ochrony ubezpieczeniowej.  

 

§ 9 
POUFNOŚĆ INFORMACJI 

1. Wykonawca oświadcza, że materiały dostarczone przez Zamawiającego oraz wszelkie informacje, 

dane i dotyczące działalności Zamawiającego i nabyte przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, 

które nie zostały uzgodnione jako przeznaczone do rozpowszechnienia, będą traktowane przez 

Wykonawcę poufnie, tzn. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania umowy, jak również po jej 

ustaniu, do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych w trakcie 

trwania współpracy na temat Zamawiającego oraz podmiotów z nim powiązanych. 
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2. Ujawnienie powyższych informacji przez Wykonawcę osobom trzecim jest możliwe tylko i wyłącznie 

po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji (zdefiniowanych w 

tym paragrafie) przez swoich pracowników. 

 
§ 10 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że wypełniły i będą wypełniać obowiązek informacyjny, 

przewidziany w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Obowiązek zostanie spełniony wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio zostały uzyskane w celu realizacji zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
§ 11 

WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY  
ORAZ SANKCJĘ Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ 

 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę 

wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na zawieraniu 
umów ubezpieczenia oraz rozliczeń płatności składki. 

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych) wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to po-
winno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, da-
tę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrud-
nione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulu-
jącym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać za-
nonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1000 t.j.) (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub pod-
wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

                                                 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.  

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pra-
cownika nie podlega anonimizacji. 

4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiąza-
nia określonego w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję 
Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Obowiązek 
powyższy znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył 
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie 
tych czynności będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności oraz brak złożenia dokumentów i 
oświadczeń o których mowa w ust. 3 na wezwanie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego 
na usunięcie tych naruszeń. 

6. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zama-
wiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 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 wskaza-
ne w ust. 1 czynności.   

7. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących za-
trudnienia osób, o których mowa w ust. 1. 

 

 

§ 12 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na 

siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018r., poz. 999 z późn. zm.).  

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej Umowy, 

powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w 

szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz 

ustawa Prawo zamówień publicznych.  

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA 

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

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)
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Załącznik Nr 5B do SIWZ Wzór umowy – część II 
 

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO nr IKO.721.03.2.2018.TB 

 

zawarta w dniu ……………… w Rewalu,  

pomiędzy  Gmina Rewal z siedzibą w Rewalu, ul. Mickiewicza 19. 27-344 Rewal                                               

reprezentowaną przez:  

............................................................................, 

przy kontrasygnacie …………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. 

Lubicka 16 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000071865 

przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, REGON: 871079932, wysokość kapitału 

zakładowego 507 000,00 zł 

z jednej strony 

 

a  

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

reprezentowanym  przez: 

1) ............................................................................, 

2) ………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017r., poz. 1579 z późn. zm.), w oparciu o postępowanie przetargowe nr IKO.721.03.2018.TB 

Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w zakresie kompleksowego 

ubezpieczenia mienia  i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal i jej jednostek organizacyjnych oraz 

instytucji kultury. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następujące ryzyka ubezpieczeniowe: ubezpieczenie NNW 

członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Rewal. 

2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje załącznik nr 6, 6B Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy. 

3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy: 

Nazwa OWU 

Ubezpieczenie NNW  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW……………………z dnia ………………. 
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§ 3 

OKRES UBEZPIECZENIA 

Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 

2021 roku. Umowy ubezpieczenia, których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy 

objęte będą ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na warunkach niniejszej Umowy. 

 
§ 4 

ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część 

niniejszej Umowy. 

2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych 

umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 

 
§ 5 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

1) w razie powstania nowych jednostek OSP, MDP; 

2) w razie  zmianie ilości osób podlegających ubezpieczeniu; 

3) w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum ubezpieczenia lub uzupełnienia limitów; 

4) w przypadku zmian organizacyjnych (w tym powstaniem, przekształceń i likwidacji) mogących 

wystąpić u Zamawiającego, w tym zmianie zakresu wykonywanej działalności w szczególności 

miejsca jej wykonywania; 

5) w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia; ocena 

korzystności należy do Zamawiającego; 

6) w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia; 

7) w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, 

bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ. 

 

2. Zmiana umowy może polegać w szczególności na: 

1) zmianie wysokości sum ubezpieczenia wraz z weryfikacją stawek i składek ubezpieczenia będące 

ich konsekwencją; 

2) zmianie ilości osób oraz jednostek podlegających ubezpieczeniu wraz z weryfikacją stawek i 

składek ubezpieczenia będące ich konsekwencją; 

3) zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: zmianą zakresu wykonywanej działalności, 

ujawnieniem się  i/lub powstaniem nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w 

SIWZ lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących;  

4) zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej na skutek rozszerzenia lub ograniczenia zakresu 

ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się 

i/lub powstania ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w OPZ lub wynikającego z 

konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących; 

5) zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w opisie przedmiotu zamówienia określone w 

SIWZ;  

6) wydłużeniu/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów 

ubezpieczenia; 

7) zmianie terminu płatności rat składek; 



KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
GMINY REWAL I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY 

 

10 

 

 

8) aktualizacji danych Wykonawcy, w szczególności zmiany: nazwy, adresu siedziby,  formy 

prawnej, nr konta bankowego; 

9) w przypadku konieczności interpretacji/wykładni znaczenia i/lub zakresu pojęć zastosowanych w 

umowie, gdy budzą uzasadnione wątpliwości; 

10) zmianie postanowień umowy w celu dostosowania do zmian w prawie powszechnie 

obowiązującym, które mają wpływ na realizację umowy;  

11) zmianie umowy dotyczącej poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i 

liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, 

niepowodujące zmiany celu i istotnych postanowień umowy, przy czym wymaga to zgody obu 

Stron umowy.  

12) jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni 

lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany celu istoty 

umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron 

umowy,  

13) na zmianie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i ceny jednostkowej 

(rozumianej jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej), o której mowa w 

formularzu cenowym, o poniesione przez Wykonawcę koszty:  

a) związane ze wzrostem wynagrodzenia za płace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

b) związane ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

pracowników Wykonawcy.  

c) ciężar udowodnienia kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów i ich wpływu na 

wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu wykonania umowy (cenę jednostkową 

rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w 

formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) w całości spoczywa na stronie, która 

się na nie powołuje,  

d) na zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w 

umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części 

wynagrodzenia  zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana 

(zwiększona lub zmniejszona). 

W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 13) powyżej każda ze stron umowy,  
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się 
do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia od daty jego 
zmiany stawki podatku VAT. 

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie 
Wykonawcy (cenę jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony 
ubezpieczeniowej, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) 
wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od 
Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń 
dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron (Wykonawcy i Zamawiającego) wyrażonej                

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
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4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a 

treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy 

ubezpieczenia generalnego.  

5. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

oferta Wykonawcy. 

 

§ 6 

SKŁADKI 

1. Maksymalna wartość umowy (wysokość składki) za cały okres trwania umowy wynosi : 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

 

i jest zgodna ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ………………., w  tym: 

podstawowa wartość umowy: 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

wartość umowy wynikająca z prawa opcji 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

2. Wysokość składki i numer rachunku zakładu ubezpieczeń zostaną wskazane w wystawionych po-
lisach potwierdzających ochronę ubezpieczeniową. 

3. Składka za ubezpieczenia majątkowe płatna w 2-ch ratach w każdym rocznym okresie 

ubezpieczenia - roku polisowym: 

Nr raty 

– 1 rok  

Polisowy 

Termin 

płatności: 

Nr raty 

- 2 rok 

polisowy 

Termin 

płatności: 

Nr raty – 

3 rok  

polisowy 

Termin 

płatności: 

I 31.03.2019 I 31.03.2020 I 31.03.2021 
II 31.07.2019 II 31.07.2020 II 31.07.2021 

4. Przy wyliczaniu składki za ubezpieczenia zawierane na okres krótszy niż 12 miesięcy Wykonawca 

musi wziąć pod uwagę faktyczny okres ubezpieczenia – nie będzie miała zastosowania składka 

minimalna i tabela frakcyjna. 

5. Dodatkowe składki/płatności w ramach prawa opcji w ciągu 30 dni od rozpoczęcia okresu 

ubezpieczenia. 

6. W przypadku niezrealizowania w pełni umowy co do wartości wynikającej z prawa opcji 

w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec 

Zamawiającego.  

 

§7  

PRAWO OPCJI 

1. W okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, 

które dotyczyć może następującego zakresu:  
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Rodzaje ubezpieczeń 
Wysokość opcji 

(w stosunku do zamówienia 
podstawowego) 

ubezpieczenie NNW członków OSP – wariant bezimienny 20% 

2. Zamawiający może złożyć jednostronne oświadczenie woli o wykonaniu prawa opcji w okresie 

trwania niniejszej umowy, natomiast Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte prawem 

opcji. 

3. Prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w oparciu 

o składki/stawki za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, tj. rozumiane jako składki/stawki za 12-

miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, rozliczane w systemie pro rata temporis oraz odrębnie  

ustalonej wysokości składki na warunkach i stawkach określonych i uzgodnionych dla danego 

ryzyka. 

4. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia 

opcjonalnego. 

 

§ 8 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W razie zaistnienia 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. 

2. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu 

niniejszej Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on 

ochrony ubezpieczeniowej.  

§ 9 
POUFNOŚĆ INFORMACJI 

1. Wykonawca oświadcza, że materiały dostarczone przez Zamawiającego oraz wszelkie informacje, 

dane i dotyczące działalności Zamawiającego i nabyte przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, 

które nie zostały uzgodnione jako przeznaczone do rozpowszechnienia, będą traktowane przez 

Wykonawcę poufnie, tzn. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania umowy, jak również po jej 

ustaniu, do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych w trakcie 

trwania współpracy na temat Zamawiającego oraz podmiotów z nim powiązanych. 

2. Ujawnienie powyższych informacji przez Wykonawcę osobom trzecim jest możliwe tylko i wyłącznie 

po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji (zdefiniowanych w 

tym paragrafie) przez swoich pracowników. 

 
§ 10 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że wypełniły i będą wypełniać obowiązek informacyjny, 

przewidziany w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). 

2. Obowiązek zostanie spełniony wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio zostały uzyskane w celu realizacji zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
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§ 11 
WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY  

ORAZ SANKCJĘ Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ 
 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę 
wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na zawieraniu 
umów ubezpieczenia oraz rozliczeń płatności składki. 

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych) wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to po-
winno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, da-
tę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrud-
nione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulu-
jącym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać za-
nonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1000 t.j.) (tj. w szczególności2 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub pod-
wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pra-
cownika nie podlega anonimizacji. 

8. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiąza-
nia określonego w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję 
Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Obowiązek 
powyższy znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył 
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie 
tych czynności będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). 

9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności oraz brak złożenia dokumentów i 
oświadczeń o których mowa w ust. 3 na wezwanie, Zamawiający uprawniony jest  do odstąpienia od 

                                                 
2 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.  

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)
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umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego 
na usunięcie tych naruszeń. 

10. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zama-
wiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 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 wskaza-
ne w ust. 1 czynności.   

11. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących za-
trudnienia osób, o których mowa w ust. 1. 

 

§ 12 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na 

siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 999 z późn. zm.).  

 

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej Umowy, 

powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w 

szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz 

ustawa Prawo zamówień publicznych.  

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

  

 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA 

 

           .......................................                       .................................................... 
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Załącznik Nr 5C do SIWZ Wzór umowy – CZĘŚĆ III 
 

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO nr IKO.721.03.3.2018.TB 

 

 

zawarta w dniu ……………… w Rewalu,  

pomiędzy  Gmina Rewal z siedzibą w Rewalu, ul. Mickiewicza 19. 27-344 Rewal                                               

reprezentowaną przez:  

............................................................................, 

przy kontrasygnacie …………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. 

Lubicka 16 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000071865 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, REGON: 871079932, wysokość 

kapitału zakładowego 507 000,00 zł 

z jednej strony 

 

a  

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

reprezentowanym  przez: 

1) ............................................................................, 

2) ………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017r., poz. 1579 z późn. zm.), w oparciu o postępowanie przetargowe nr IKO.721.03.2018.TB 

Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w zakresie kompleksowego 

ubezpieczenia mienia  i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal i jej jednostek organizacyjnych oraz  

instytucji kultury. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następujące ryzyka ubezpieczeniowe: 

A. ubezpieczenie obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych; 

B. ubezpieczenie autocasco pojazdów; 

C. ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów; 

D. ubezpieczenia assistance. 

2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje załącznik nr 6, 6C Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy. 
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3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy: 

 

Nazwa OWU 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

 

Ubezpieczenie autocasco 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia autocasco ……………. z dnia …………………….. 

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów………… z dnia ……………………….. 

Ubezpieczenie assistance 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia assistance ……….. z dnia…………………. 

 

 

§ 3 

OKRES UBEZPIECZENIA 

Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 

grudnia 2021 roku z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia pojazdów. Umowy 

ubezpieczenia, których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy objęte będą 

ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na warunkach niniejszej Umowy. 

 
§ 4 

ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część 

niniejszej Umowy. 

2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych 

umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 

 
§ 5 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

a) w razie dokonywania przez Zamawiającego nabycia nowych pojazdów albo zbywania 

będących na jego stanie; 

b) w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum gwarancyjnych; 

c) w przypadku zmian organizacyjnych (w tym powstaniem, przekształceń i likwidacji) mogących 

wystąpić u Zamawiającego, w tym zmianie zakresu wykonywanej działalności w szczególności 

miejsca jej wykonywania; 

d) w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia; 

ocena korzystności należy do Zamawiającego; 

e) w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia; 

f) w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, 

bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ. 

 



KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
GMINY REWAL I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY 

 

17 
 

 

2. Zmiana umowy może polegać w szczególności na: 

1) zmianie wielkości sum ubezpieczenia w związku z: nabywaniem/ zbywaniem/ likwidacją 

pojazdów; umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek 

ubezpieczenia; 

2) zmianie ilości posiadanych pojazdów; 

3) zmianie wysokości sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych wraz z weryfikacją stawek i 

składek ubezpieczenia będące ich konsekwencją; 

4) zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: zmianą zakresu wykonywanej działalności, 

ujawnieniem się i/lub powstaniem nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w 

SIWZ lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących;  

5) zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej na skutek rozszerzenia lub ograniczenia zakresu 

ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się 

i/lub powstania ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w OPZ lub wynikającego z 

konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących; 

6) zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych  w opisie przedmiotu zamówienia 

określone        w SIWZ;  

7) wydłużeniu/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów 
ubezpieczenia; 

8) zmianie terminu płatności składki; 
9) aktualizacji danych Wykonawcy, w szczególności zmiany: nazwy, adresu siedziby,  formy 

prawnej, nr konta bankowego; 

10) w przypadku konieczności interpretacji/wykładni znaczenia i/lub zakresu pojęć 

zastosowanych w umowie, gdy budzą uzasadnione wątpliwości; 

11) zmianie postanowień umowy w celu dostosowania do zmian w prawie powszechnie 

obowiązującym, które mają wpływ na realizację umowy;  

12) zmianie umowy dotyczącej poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i 

liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, 

niepowodujące zmiany celu i istotnych postanowień umowy, przy czym wymaga to zgody 

obu Stron umowy.  

13) na zmianie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i ceny 

jednostkowej (rozumianej jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej), o 

której mowa w formularzu cenowym, o poniesione przez Wykonawcę koszty:  

a) związane ze wzrostem wynagrodzenia za płace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

b) związane ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

pracowników Wykonawcy.  

c) ciężar udowodnienia kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów i ich wpływu na 

wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu wykonania umowy (cenę jednostkową 

rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, o której 

mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) w całości spoczywa na 

stronie, która się na nie powołuje,  

d) na zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej 

w umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części 

wynagrodzenia  zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana 
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(zwiększona lub zmniejszona).  

W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 13) powyżej każda ze stron umowy,  
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić 
się do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia od daty 
jego zmiany stawki podatku VAT. 

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie 
Wykonawcy (cenę jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony 
ubezpieczeniowej, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) 
wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 
od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji 
wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron (Wykonawcy i Zamawiającego) 

wyrażonej                w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a 

treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy 

ubezpieczenia generalnego.  

5. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

oferta Wykonawcy. 

 

§ 6 

SKŁADKI 

1. Maksymalna wartość umowy (wysokość składki) za cały okres trwania umowy wynosi : 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

 

i jest zgodna ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ………………., w  tym: 

podstawowa wartość umowy: 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

wartość umowy wynikająca z prawa opcji 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

1. Płatność za ubezpieczenia komunikacyjne każdorazowo po wystawieniu dokumentu 

ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. 

2. Dodatkowe składki/płatności w ramach prawa opcji w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu 

ubezpieczenia. 

3. Wysokość składki i numer rachunku zakładu ubezpieczeń zostaną wskazane w wystawionych 

polisach potwierdzających ochronę ubezpieczeniową. 

4. Przy wyliczaniu składki za ubezpieczenia zawierane na okres krótszy niż 12 miesięcy Wykonawca 
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musi wziąć pod uwagę faktyczny okres ubezpieczenia – nie będzie miała zastosowania składka 

minimalna i tabela frakcyjna. 

5. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do 

zastosowania w opcjach stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, 

proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej ochrony ubezpieczeniowej wg systemu pro 

rata temporis (bez stosowania składki minimalnej i tabeli frakcyjnej). 

6. W przypadku niezrealizowania w pełni umowy co do wartości wynikającej z prawa opcji 

w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec 

Zamawiającego.  

 

§ 7 

PRAWO OPCJI 

1. W okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, 

które dotyczyć może następującego zakresu:  

 

Rodzaje ubezpieczeń 

Wysokość opcji 
(w stosunku do 

zamówienia 
podstawowego) 

ubezpieczenie obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych 
10% 

ubezpieczenie autocasco 10% 

ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów 10% 

ubezpieczenia assistance 10% 

2. Zamawiający może złożyć jednostronne oświadczenie woli o wykonaniu prawa opcji w okresie 

trwania niniejszej umowy, natomiast Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte 

prawem opcji. 

3. Prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w oparciu 

o składki/stawki za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, tj. rozumiane jako składki/stawki za 

12-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, rozliczane w systemie pro rata temporis oraz 

odrębnie  ustalonej wysokości składki na warunkach i stawkach określonych i uzgodnionych dla 

danego rodzaj ryzyka komunikacyjnego. 

4. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia 

opcjonalnego. 

 

§7  

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W razie zaistnienia 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. 

2. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu 

niniejszej Umowy – za wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on 

ochrony ubezpieczeniowej.  

§ 9 
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POUFNOŚĆ INFORMACJI 
1. Wykonawca oświadcza, że materiały dostarczone przez Zamawiającego oraz wszelkie informacje, 

dane i dotyczące działalności Zamawiającego i nabyte przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

umowy, które nie zostały uzgodnione jako przeznaczone do rozpowszechnienia, będą traktowane 

przez Wykonawcę poufnie, tzn. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania umowy, jak 

również po jej ustaniu, do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich informacji 

uzyskanych w trakcie trwania współpracy na temat Zamawiającego oraz podmiotów z nim 

powiązanych. 

2. Ujawnienie powyższych informacji przez Wykonawcę osobom trzecim jest możliwe tylko 

i wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji (zdefiniowanych 

w tym paragrafie) przez swoich pracowników. 

 
§ 10 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że wypełniły i będą wypełniać obowiązek informacyjny, 

przewidziany w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). 

Obowiązek zostanie spełniony wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio zostały uzyskane w celu realizacji zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
§ 11 

WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY  
ORAZ SANKCJĘ Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ 

 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o 

pracę wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na 

zawieraniu umów ubezpieczenia oraz rozliczeń płatności składki. 

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu 

umowy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych) wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadcze-
nie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują oso-
by zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonaw-
cę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czyn-
ności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumen-
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tem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów po-
winna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pra-
cowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 t.j.) (tj. w szczególności3 bez adresów, nr PESEL pracowni-
ków). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data za-
warcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfiko-
wania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonaw-
cę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpie-
czeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobo-
wiązania określonego w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową In-
spekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 
Obowiązek powyższy znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy personel Wykonawcy bę-
dzie świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę, 
jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności oraz brak złożenia dokumentów 
i oświadczeń o których mowa w ust. 3 na wezwanie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpie-
nia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie dodatkowego terminu wy-
znaczonego na usunięcie tych naruszeń. 

6. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wyko-
nujących wskazane w ust. 1 czynności.   

7. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1. 

§ 12 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na 

siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018r., poz. 999 z późn. zm.).  

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej Umowy, 

powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

                                                 
3 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.  

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)
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3. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.  

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA 

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

 

Załącznik Nr 5D do SIWZ Wzór umowy – CZĘŚĆ IV 
 

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO nr IKO.721.03.4.2018.TB 

 

 

zawarta w dniu ……………… w Rewalu,  

pomiędzy  Gmina Rewal z siedzibą w Rewalu, ul. Mickiewicza 19. 27-344 Rewal                                               

reprezentowaną przez:  

............................................................................, 

przy kontrasygnacie …………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. 

Lubicka 16 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000071865 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, REGON: 871079932, wysokość 

kapitału zakładowego 507 000,00 zł 

z jednej strony 

 

a  

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

reprezentowanym  przez: 

1) ............................................................................, 

2) ………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017r., poz. 1579 z późn. zm.), w oparciu o postępowanie przetargowe nr IKO.721.03.2018.TB 

Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w zakresie kompleksowego 
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ubezpieczenia mienia  i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal i jej jednostek organizacyjnych oraz  

instytucji kultury. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następujące ryzyka ubezpieczeniowe: 

A. ubezpieczenie casco taboru kolejowego nadmorskiej kolei wąskotorowej gminy Rewal; 

2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje załącznik nr 6, 6D Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy. 

 

§ 3 

OKRES UBEZPIECZENIA 

Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 

grudnia 2021 roku. Umowy ubezpieczenia, których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji 

niniejszej Umowy objęte będą ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na warunkach 

niniejszej Umowy. 

 
§ 4 

ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część 

niniejszej Umowy. 

2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych 

umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 

 
§ 5 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

a) w razie dokonywania przez Zamawiającego nabycia nowych wagonów, lokomotyw albo w  

przypadku zbycia będących na jego stanie albo w sytuacji włączanie po dopuszczeniu do 

użytkowania dotychczas nieubezpieczanych wagonów/ lokomotyw gminy Rewal ; 

b) w przypadku zmian organizacyjnych (w tym powstaniem, przekształceń i likwidacji) mogących 

wystąpić u Zamawiającego, w tym zmianie zakresu wykonywanej działalności w szczególności 

miejsca jej wykonywania; 

c) w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia; 

ocena korzystności należy do Zamawiającego; 

d) w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia; 

e) w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, 

bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ. 

 

2. Zmiana umowy może polegać w szczególności na: 

1) zmianie wielkości sum ubezpieczenia w związku z: nabywaniem/ zbywaniem/ adaptacją do 

użytkowania/ likwidacją wagonów, lokomotyw wchodzących w skład taboru nadmorskiej 

kolei wąskotorowej, umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na Zamawiającego 

obowiązek ubezpieczenia; 
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2) zmianie ilości posiadanych wagonów/lokomotyw wchodzących w skład taboru nadmorskiej 

kolei wąskotorowej; 

3) zmianie wysokości sum ubezpieczenia wraz z weryfikacją stawek i składek ubezpieczenia 

będące ich konsekwencją; 

4) zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: zmianą zakresu wykonywanej działalności, 

ujawnieniem się i/lub powstaniem nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w 

SIWZ lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących;  

5) zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej na skutek rozszerzenia lub ograniczenia zakresu 

ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się 

i/lub powstania ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w OPZ lub wynikającego z 

konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących; 

6) zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w opisie przedmiotu zamówienia 

określone w SIWZ;  

7) wydłużeniu/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów 

ubezpieczenia; 

8) zmianie terminu płatności składki; 

9) aktualizacji danych Wykonawcy, w szczególności zmiany: nazwy, adresu siedziby,  formy 

prawnej, nr konta bankowego; 

10) w przypadku konieczności interpretacji/wykładni znaczenia i/lub zakresu pojęć 

zastosowanych w umowie, gdy budzą uzasadnione wątpliwości; 

11) zmianie postanowień umowy w celu dostosowania do zmian w prawie powszechnie 

obowiązującym, które mają wpływ na realizację umowy;  

12) zmianie umowy dotyczącej poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i 

liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, 

niepowodujące zmiany celu i istotnych postanowień umowy, przy czym wymaga to zgody 

obu Stron umowy.  

13) na zmianie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i ceny 

jednostkowej (rozumianej jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej), o 

której mowa w formularzu cenowym, o poniesione przez Wykonawcę koszty:  

a) związane ze wzrostem wynagrodzenia za płace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

b) związane ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

pracowników Wykonawcy.  

c) ciężar udowodnienia kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów i ich wpływu na 

wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu wykonania umowy (cenę jednostkową 

rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w 

formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) w całości spoczywa na stronie, która 

się na nie powołuje,  

d) na zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w 

umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części 

wynagrodzenia  zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana 

(zwiększona lub zmniejszona).  

W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt.. 13) powyżej każda ze stron umowy,  
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić 
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się do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia od daty 
jego zmiany stawki podatku VAT. 

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie 
Wykonawcy (cenę jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony 
ubezpieczeniowej, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) 
wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 
od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji 
wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron (Wykonawcy i Zamawiającego) 

wyrażonej                w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a 

treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy 

ubezpieczenia generalnego.  

5. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

oferta Wykonawcy. 

 

§ 6 

SKŁADKI 

1. Maksymalna wartość umowy (wysokość składki) za cały okres trwania umowy wynosi : 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

 

i jest zgodna ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ………………., w  tym: 

podstawowa wartość umowy: 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

wartość umowy wynikająca z prawa opcji 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

2. Wysokość składki i numer rachunku zakładu ubezpieczeń zostaną wskazane w wystawionych 
polisach potwierdzających ochronę ubezpieczeniową. 

3. Składka za ubezpieczenia majątkowe płatna w 2-ch ratach w każdym rocznym okresie 

ubezpieczenia -roku polisowym: 

Nr raty 

– 1 rok  

Polisowy 

Termin 

płatności: 

Nr raty 

- 2 rok 

polisowy 

Termin 

płatności: 

Nr raty – 

3 rok  

polisowy 

Termin 

płatności: 
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I 31.03.2019 I 31.03.2020 I 31.03.2021 
II 31.07.2019 II 31.07.2020 II 31.07.2021 

4. Przy wyliczaniu składki za ubezpieczenia zawierane na okres krótszy niż 12 miesięcy 

Wykonawca musi wziąć pod uwagę faktyczny okres ubezpieczenia – nie będzie miała 

zastosowania składka minimalna i tabela frakcyjna. 

5. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do 

zastosowania w opcjach stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu 

podstawowym, proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 

wg systemu pro rata temporis (bez stosowania składki minimalnej i tabeli frakcyjnej). 

6. W przypadku niezrealizowania w pełni umowy co do wartości wynikającej z prawa opcji 

w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec 

Zamawiającego.  

 

§ 7 

PRAWO OPCJI 

1. W okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa 

opcji, które dotyczyć może następującego zakresu:  

Rodzaje ubezpieczeń 

Wysokość opcji 
(w stosunku do 

zamówienia 
podstawowego) 

ubezpieczenie casco taboru kolejowego nadmorskiej kolei 

wąskotorowej Gminy Rewal 
10% 

2. Zamawiający może złożyć jednostronne oświadczenie woli o wykonaniu prawa opcji w okresie 

trwania niniejszej umowy, natomiast Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte 

prawem opcji. 

3. Prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w oparciu 

o składki/stawki za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, tj. rozumiane jako składki/stawki za 

12-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, rozliczane w systemie pro rata temporis oraz 

odrębnie  ustalonej wysokości składki na warunkach i stawkach określonych i uzgodnionych dla 

danego rodzaj ryzyka komunikacyjnego. 

4. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia 

opcjonalnego. 

 

§8  

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W razie zaistnienia 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. 
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2. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu 

niniejszej Umowy – za wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on 

ochrony ubezpieczeniowej.  

§ 9 
POUFNOŚĆ INFORMACJI 

1. Wykonawca oświadcza, że materiały dostarczone przez Zamawiającego oraz wszelkie informacje, 

dane i dotyczące działalności Zamawiającego i nabyte przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

umowy, które nie zostały uzgodnione jako przeznaczone do rozpowszechnienia, będą traktowane 

przez Wykonawcę poufnie, tzn. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania umowy, jak 

również po jej ustaniu, do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich informacji 

uzyskanych w trakcie trwania współpracy na temat Zamawiającego oraz podmiotów z nim 

powiązanych. 

2. Ujawnienie powyższych informacji przez Wykonawcę osobom trzecim jest możliwe tylko 

i wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji (zdefiniowanych 

w tym paragrafie) przez swoich pracowników. 

 
§ 10 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że wypełniły i będą wypełniać obowiązek informacyjny, 

przewidziany w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). 

Obowiązek zostanie spełniony wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio zostały uzyskane w celu realizacji zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
§ 11 

WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY  
ORAZ SANKCJĘ Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ 

 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o 

pracę wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na 

zawieraniu umów ubezpieczenia oraz rozliczeń płatności składki. 

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu 

umowy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych) wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadcze-
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nie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują oso-
by zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonaw-
cę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czyn-
ności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumen-
tem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów po-
winna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pra-
cowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 t.j.) (tj. w szczególności4 bez adresów, nr PESEL pracowni-
ków). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data za-
warcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfiko-
wania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonaw-
cę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpie-
czeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobo-
wiązania określonego w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową In-
spekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 
Obowiązek powyższy znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy personel Wykonawcy bę-
dzie świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę, 
jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności oraz brak złożenia dokumentów 
i oświadczeń o których mowa w ust. 3 na wezwanie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpie-
nia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie dodatkowego terminu wy-
znaczonego na usunięcie tych naruszeń. 

6. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wyko-
nujących wskazane w ust. 1 czynności.   

7. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1. 

 

§ 12 

                                                 
4 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.  

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)
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ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na 

siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018r., poz. 999 z późn. zm.).  

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej Umowy, 

powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.  

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA 

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

 

 

 

 


