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w Olsztynie  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  Nr  KRS  0000026179
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a

…........................................................................................................................................................

NIP :..........................................KRS:..........................................Kapitał...........................................  
zakładowy:...............................

reprezentowaną przez:

1) ..................................................................................................................................

2) ...................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

Wyłonienie  Wykonawcy  i  zawarcie  niniejszej  umowy  jest  rezultatem  wyboru  najkorzystniejszej  oferty
w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne nr 5321/2018r., przy udziale Kancelarii Praw-
niczo-Brokerskiej Adversum Sp. z o.o., - pełnomocnika Zamawiającego działającego na podstawie pełno-
mocnictwa, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia „Pro-Medica: w Ełku Sp. z o.o. Zakres zamówienia
obejmuje ubezpieczenie:

1) od ognia i innych zdarzeń losowych, 
2) od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
3) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
4) szyb od stłuczenia, 
5) odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
6) auto-casco,
7) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
8) assistance.

§ 2
Warunki wykonania zamówienia

Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie i odpowiedzialność Zamawiającego określone w Specyfika-
cji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zwanej  dalej  SIWZ,  zgodnie  z  warunkami  oferty  z  dnia
…………………. złożonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia na „Ubezpieczenie mienia „Pro-Medi-
ca” w Ełku Sp. z o.o. 



§ 3
Termin wykonania zamówienia

Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres wskazany w SIWZ to jest od dnia
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021r.

§ 4
Forma wykonania zamówienia

Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpiecze-
niowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczenia nie później niż w terminie do 14 dni

od początku okresu ubezpieczenia, określonego w SIWZ – dotyczy ubezpieczeń: od ognia i innych zda -
rzeń losowych,  od kradzieży z  włamaniem i  rabunku,  kradzieży zwykłej,  sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, szyb od stłuczenia, oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.

2. Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych,  Wykonawca potwierdza fakt  udzielania ochrony po-
przez wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia ubezpieczeniowego.

§ 6
W obsłudze ubezpieczeń zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania pośredniczyć będzie Broker
ubezpieczeniowy Zamawiającego – Kancelaria Prawniczo-Brokerska Adversum Sp. z o.o., wynagradzany
prowizyjnie przez Wykonawcę według zwyczajowo przyjętych stawek w okresie ubezpieczenia wynikające-
go z niniejszej umowy chyba, że Zamawiający wypowie umocowanie temu Brokerowi zawiadamiając o tym
Ubezpieczyciela.

§ 7
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich kontaktów z Zamawiającym związanych z li-

kwidacją szkód wyłącznie za pośrednictwem przedstawiciela pełnomocnika Zamawiającego, wskazane-
go każdorazowo przy zgłoszeniu szkody (nie dotyczy kontaktów związanych z oględzinami/wstępną li-
kwidacją szkody powołanego przez Wykonawcę rzeczoznawcy), a w szczególności do:

a) informowania pełnomocnika Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody nie później
niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, 

b) informowania pełnomocnika Zamawiającego o wykazie dokumentów i/lub informacji niezbęd-
nych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości szkody nie później niż w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia, 

c) udzielanie odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych na pytania dotyczące likwidacji szkód Zamawia-
jącego wysyłane przez pełnomocnika Zamawiającego,

d) informowania pełnomocnika Zamawiającego o etapie likwidacji szkody nie później niż w ciągu
30 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku gdy postępowanie nie może być zakończone w ciągu
30 dni – podanie przyczyny, wskazanie brakujących dokumentów, informacji i wyjaśnień,

e) pisemnego informowania Zamawiającego do wiadomości pełnomocnika Zamawiającego o decy-
zji kończącej postępowanie. 

2. Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się, w terminie nie później niż 3 dni roboczych
od  zgłoszenia  szkody,  do  uzgodnienia  z  Zamawiającym  dogodnego  dla  obu  stron  terminu
oględzin/wstępnej likwidacji. Termin oględzin/wstępnej likwidacji szkody powinien nastąpić nie później
niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody lub w innym  terminie uzgodnionym z Zamawia -
jącym. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować pisemnie (mailowo) pełnomocnika Za-
mawiającego o terminie oględzin/wstępnej likwidacji. W przypadku gdy oględziny/wstępna likwidacja
szkody nie odbędą się w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia lub w terminie umówionym z Za-
mawiającym, może on przystąpić do usuwania następstw szkody. W takich przypadkach wysokość szko-
dy będzie ustalona na podstawie protokołu sporządzonego przez Zamawiającego oraz następujących do-
kumentów:

a) dokument  potwierdzający  prawo  własności,  np.  kopia  faktury  zakupu  lub  kopia  wyciągu  
z ewidencji środków trwałych,

b) dokument potwierdzający wysokość szkody, np. kosztorys lub faktura wraz z dokumentacją fo-
tograficzną ukazującą rozmiar szkody.



3. Wykonawca nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania za szkody w mieniu Zamawiającego powsta-
łe w wyniku dewastacji, wandalizmu lub innego działania osób trzecich od efektów postępowania wyja -
śniającego prowadzonego przez uprawnione podmioty, w tym Policję, Prokuraturę lub od prawomocne-
go wyroku sądu, chyba że wynik tego postępowania będzie miał wpływ na uznanie odpowiedzialności
Wykonawcy za daną szkodę.

4. W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę w mieniu Zamawiającego, Wykonawca wypłaca od-
szkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, a w przypadku gdy wyjaśnienie w tym termi -
nie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy okazało się niemożliwe, od-
szkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności
wyjaśnienie tych okoliczności okazało się możliwe, nie później jednak niż w terminie 60 dni od zgłosze-
nia szkody. Termin 60-dniowy na ostateczną wypłatę odszkodowania nie obowiązuje, jeżeli poszkodo-
wany lub ubezpieczony nie dostarczył dokumentów, o które wystąpił Wykonawca, a które maja wpływ
na ustalenie wysokości szkody lub odpowiedzialności za szkodę oraz gdy ustalenie odpowiedzialności
Wykonawcy albo wysokość należnego odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego
lub cywilnego – dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych.

5. W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę w mieniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje
się do wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od zgłosze-
nia szkody, zgodnie z art. 817 k.c.

6. Wykonawca rozpatrzy reklamacje (odwołanie) złożoną przez Zamawiającego lub za pośrednictwem peł-
nomocnika Zamawiającego w ciągu 30 dni od jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przy-
padkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Wyko-
nawca przed upływem ww. terminu wyjaśnia Zamawiającemu przyczynę opóźnienia, wskazuje okolicz-
ności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrze -
nia reklamacji (odwołania) i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzyma-
nia reklamacji.

7. Jeżeli  Wykonawca nie udzieli  odpowiedzi na reklamację  (odwołanie) w terminach,  o których mowa
w ust. 6 uważa się, że uznał on reklamację.

8. W przypadku kontaktów Wykonawcy z pełnomocnikiem Zamawiającego dopuszczalna jest forma kon-
taktowania za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej przez Zamawiającego.

9. Wykonawca  oświadcza,  iż  do rozpatrzenia roszczeń wystarczające są kopie dokumentów przesyłane
w formie elektronicznej e-mailem lub faksem (nie będzie wymagane przesyłanie oryginałów dokumen-
tów). Niniejszy zapis nie dotyczy szkód osobowych, gdzie Wykonawca może wymagać od poszkodowa-
nego oryginału dokumentów.

10. Wykonawca oświadcza, że wszelkie wypłaty dla Zamawiającego nie mogących dokonać rozliczenia po-
datku VAT, będą przyznawane w wartości brutto.

11. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania raportu szkodowego raz na pół roku do pełnomocnika Za-
mawiającego na jego pisemną prośbę.

§ 8
Warunki płatności

Strony  ustalają,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  wyraża  się  kwotę
………………………… zł brutto (słownie złotych ..........................................................................) z zastrze-
żeniem postanowień specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i umowy dotyczących zmian wartości
majątku w okresie obowiązywania umowy.

§ 9
1. Składki ubezpieczeniowe za pełen roczny okres ubezpieczenia będą płatne w czterech równych ra-

tach kwartalnych.
2. Terminy zapłaty składek zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych.
3. Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą płatne w równych ratach, których

ilość uzgodniona zostanie indywidualnie.
4. Składki płatne będą na rachunek/rachunki bankowe Wykonawcy wskazane w polisach ubezpiecze-

niowych.
5. W przypadku zbycia składnika majątku w okresie ubezpieczenia – niewykorzystana składka będzie

rozliczona co do dnia i zwrócona na wskazane konto Zamawiającego.



§ 10
Zmiany umowy

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia ni -
żej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy: 
1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez

dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem termi-
nu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej
zgodzie Wykonawcy;

2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmia-
ny sumy    ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz 
w wyniku nabycia i/lub zbycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych
a  rozpoczęciem okresu  ubezpieczenia.  Składka  będzie  rozliczana  zgodnie  z,  określonymi  w
SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia;

3) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubez-
pieczeniach  zawartych  w systemie  na  pierwsze  ryzyko  w  wyniku  podwyższenia  wysokości
sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności. Składka będzie rozliczana zgodnie z,
określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf;

4) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przy-
padku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości
budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie
rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf;

5) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypad-
ków    ubezpieczenia – w przypadku zmiany liczby osób ubezpieczonych oraz wysokości sumy
ubezpieczenia na osobę w okresie ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określo-
nymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf;

6) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpiecze-
niu i ich formy prawnej - w przypadku:
a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - skład-

ka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli wa-
runków i taryf;

b) przekształcenia jednostki – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pier-
wotnej;  

c) likwidacji jednostki – jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej
mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie
ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jed-
nostki zlikwidowanej.

d) włączenia dodatkowych  jednostek do ubezpieczenia w okresie  realizacji  zamówienia,  na
wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy – dotyczy to jednostek, które nie były wy-
kazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy;

e) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU
Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy
bez dodatkowej zwyżki składki;

f) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, SIWZ i ofertą Wykonawcy,  zastosowanie mają
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1025 z późn.
zm.) zwany dale Kodeksem cywilnym, Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpiecze-
niowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 999 z późn.zm.) oraz postanowienia OWU.

2. Zapisy ww. OWU mają zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z zapisami SIWZ oraz przepisów przy-
wołanych w ust. 1.

§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:



1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynu-
uje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,

3) w pozostałych przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
2. Odstąpienie  od  umowy powinno nastąpić  w formie  pisemnej  pod rygorem nieważności  takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy,  chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych
w art. 144 ust. 1 Ustawy PZP.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej
w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 14
1. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których

mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy PZP wzywając go na piśmie do przekazania w terminie 14 dni od
otrzymania takiego wezwania informacji, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przez Wyko-
nawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności administracyjne w trakcie realizacji zamó-
wienia związane z wystawianiem umów ubezpieczenia i rozliczaniem płatności.

2. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, na podstawie umowy o pracę na cały etat w rozumie-
niu przepisów Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
kwoty stanowiącej  równowartość  iloczynu  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdze-
nia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podsta-
wie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), za każdą osobę oddzielnie oraz liczby
miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Rozpo-
częty miesiąc zatrudnienia ww. osób w innej formie niż umowa o pracę liczy się jako pełny miesiąc.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa terminu określonego w ust.1 Zamawiający obciąży Wy-
konawcę karą umowną w wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto określonego na podstawie
ustawy z  10 października 2002 r.  o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj.  Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2177), obowiązującego w dacie otrzymania wezwania.

4. Wykonawca zapłaci  karę umowną w ciągu 10 dni od otrzymania noty obciążeniowej, na rachunek
bankowy wskazany w wezwaniu.

§ 15
1. Dane osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w okresie re-

alizacji Zamówienia w zakresie czynności administracyjnych związanych z bieżącą obsługą (np. wy-
stawianie  dokumentów ubezpieczenia,  wyjaśnianie  płatności  składek,  przygotowywanie  zaświad-
czeń):
a) Imię i nazwisko: ……………………
b) Nr telefonu: …………………….
c) Adres poczty elektronicznej: …………………….

2. Dane osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w okresie re-
alizacji Zamówienia w zakresie wsparcia procesu obsługi szkód, szczególnie w procedurach odwo-
ławczych:
a) Imię i nazwisko: ……………………
b) Nr telefonu: …………………….
c) Adres poczty elektronicznej: …………………….

3. Dane osoby/osób wyznaczonej/ych przez Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą w okresie
realizacji Zamówienia w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy:
a) Broker: Kancelaria Prawniczo-Brokerska Adversum Sp. z o.o.
b) Imię i nazwisko: Paweł Jarosz

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa


c) Nr telefonu: 691-098-900
d) Adres poczty elektronicznej: p.jarosz@adversum.pl

4. W przypadku zmiany osób wskazanych ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 lub ich danych kontaktowych Wy-
konawca zobowiązanych jest do poinformowania Zamawiającego o tej zmianie w terminie 14 dni od
tej zmiany.

5. Zmiana, o której mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy.

§ 16
Integralną częścią niniejszej umowy jest program ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
wraz z klauzulami dodatkowymi i wykazem jednostek Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu, stano-
wiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 17
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczenio-
wej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18
1. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd  powszechny właściwy dla sie-

dziby Zamawiającego.
2. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów  wynikających z niniejszej umowy  jest prawo polskie.

§ 19
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy.
2. Załącznik nr  1  – Opis  przedmiotu  zamówienia  -  Program ubezpieczenia  mienia  Zamawiającego

wraz z klauzulami dodatkowymi.

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

                                   Wykonawca                                                              Zamawiający


