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Wzór Umowy 

Nr WAT.272.1.18.2017 

  

Zawarta dnia …………………….. w Poznaniu 

 

Pomiędzy:  

 

Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska – Zdzisławem W. Krajewskim; 

działającym przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z siedzibą  

w (61-625) Poznaniu przy ul. Czarna Rola 4; REGON 000162406 i NIP 972-05-27-579; zwanym dalej 

Zamawiającym 

 

a:  

 

………………… zarejestrowaną przez Sąd ……………………. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

……………..,  kapitał zakładowy ……………… zł, z siedzibą ………………..; REGON ………………, NIP 

………………………… 

w imieniu której działa: 

…………………………………………….. 

zwany dalej  Wykonawcą, 

w rezultacie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.), została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest usługa - ubezpieczenie komunikacyjne obejmujące środki transportu 

określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „SOPZ”, stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy, będące własnością Zamawiającego, zwane dalej „pojazdami”  

w zakresie: 

1) OC  –  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej "ubezpieczeniem OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych" w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 22 maja 2003 r.  

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 

2) OC – dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy sprzętu pływającego, 

3) NNW  –  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu 

mechanicznego, 

4) AC  –  ubezpieczenie Autocasco w ruchu i postoju wraz z rozszerzeniem o kradzież, zabór  

i rabunek pojazdu, 

5) Casco – ubezpieczenie łodzi i jachtów śródlądowych wraz z rozszerzeniem o kradzież, zabór  

i rabunek łodzi bądź jej części, 

6) Assistance - usługi pomocy powypadkowej i awaryjnej. 

2. Wykonawca potwierdzi zawarcie ubezpieczenia polisami ubezpieczeniowymi  w ciągu 14 dni od 

daty podpisania umowy. 
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3. Zamawiający oświadcza, że wszystkie pojazdy objęte ubezpieczeniem znajdują się w siedzibie 

Zamawiającego i jego delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie, Pile. 

 

§2 

Warunki świadczenia usługi 

1. Warunki umowy zostały określone w SOPZ i ofercie złożonej przez Wykonawcę zawierającej 

„Ogólne Warunki Ubezpieczenia”.  

2. W razie rozbieżności pomiędzy SOPZ, a ofertą zastosowanie będą miały przepisy korzystniejsze dla 

Zamawiającego. 

§3 

Termin realizacji zamówienia 

Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. 

 

§4 

 Wynagrodzenie 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za realizację usługi określonej w § 1 umowy w wysokości: 

brutto ……………………..… PLN  (słownie: …………………………….………………………………………). 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w miesięcznych ratach, przy czym I rata płatna będzie w ciągu 14 dni 

od daty doręczenia polis na kolejny rok ubezpieczenia. 

3. Obciążenie następować będzie na podstawie polis ubezpieczeniowych. 

4. Zapłata następować będzie do 20 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

6. Fakturę/notę za świadczoną usługę należy dostarczać drogą elektroniczną na adres: 

sekretariat@poznan.wios.gov.pl.  

 

§5 

Wartość środków transportu 

1 Wartość pojazdów zostanie określona na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia i będzie 

korygowana 31 grudnia każdego roku w czasie trwania umowy. 

2 W tym samym terminie korygowana również będzie ilość środków transportu nabytych lub 

zbytych w poprzednim okresie ubezpieczenia. 

 

§6 

Stan środków transportu 

Wykonawca oświadcza, że stan ubezpieczonych na podstawie niniejszej umowy pojazdów  

(wyposażenie, zabezpieczenia, itp.) jest mu znana na dzień zawarcia umowy i nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń. 

§7 

Likwidacja szkód 

1. Likwidacja szkód odbywać się będzie w wyspecjalizowanej  placówce.  

2. Zamawiający będzie zgłaszać powstanie szkody Wykonawcy: pisemnie, za pomocą faxu, lub poczty 

e-mail w terminie 7 dni od jej powstania. 
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3. Wykonawca podejmie czynności likwidacyjne poprzez kontakt z osobą wskazaną w zgłoszeniu nie 

później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia oraz poda numer szkody, nazwisko likwidatora i ustali 

termin oraz miejsce dokonania oględzin. Wykonawca może zrezygnować z dokonania oględzin. 

4. Szkody będą usuwane poprzez wykorzystanie procedury naprawy powypadkowej w systemie 

bezgotówkowym  pomiędzy autoryzowanym serwisem a Wykonawcą, przy czym Zamawiającemu 

przysługuje prawo wyboru innej formy realizacji świadczenia ubezpieczeniowego.  

5. Przy rozliczaniu szkody całkowitej Wykonawca przejmuje uszkodzony pojazd, bądź wskaże 

nabywcę uszkodzonego pojazdu, który przejmie (zakupi) uszkodzony pojazd od Zamawiającego.  

Z odszkodowania nie mogą być potrącane żadne kwoty stanowiące rozliczenie pozostałości po 

szkodzie. Dopuszczalne jest jednak, aby wypłacone odszkodowanie składało się z dwóch 

składowych: odszkodowania wyliczonego i przelanego przez Wykonawcę oraz z drugiej części, od 

nabywcy pozostałości po szkodzie. W każdym przypadku jednak za wyliczenie wielkości i wypłatę 

odszkodowania odpowiedzialny jest Wykonawca, który ponosi odpowiedzialność za działania 

nabywcy pozostałości po szkodzie jak za swoje własne. 

6. Wykonawca określi przewidywany termin usunięcia szkody. 

 

§8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 1,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, 

2) za każdy dzień opóźnienia w likwidacji szkody o której mowa w §7 w wysokości 1,5% 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, 

3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

2. Zastrzeżone kary umowne są niezależne od siebie. Zamawiający  zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody niezależnie od zapłaty kar 

umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

3. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku 

zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania. 

 

§9 

Zmiana umowy 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą, 

jeżeli zajdzie jedna z poniższych okoliczności: 

1) nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych 

przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania 

umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia 

którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie 

obowiązków podatkowych, 

2) wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością 

zmiany okresu realizacji umowy,  
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3) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień 

podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które 

nastąpiły w czasie realizacji umowy lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą, 

4) jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi 

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 

5) zmiana umowy może nastąpić również w wypadku zmian mających na celu polepszenie jakości 

świadczonych (bez możliwości zmiany ceny) usług lub obniżenia ceny za świadczone usługi, 

6) jeżeli zmiany nie są istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§10 

Odstąpienie od 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, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zostanie ogłoszone 

zakończenie działalności lub likwidacja (rozwiązanie) firmy Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz 

zajęcia majątku Wykonawcy. 

3.  Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy usługa jest wykonana wadliwie lub 

sprzecznie z umową po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązywania się  

z postanowień niniejszej umowy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Zakaz powierzania zobowiązań 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innym 

Wykonawcom, bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 12 

Przedstawicielstwo stron 

Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły: 

1) Po stronie Wykonawcy ………………. tel. ………………….; tel. kom. ………………… 

2) Po stronie Zamawiającego …………………………….. tel. ……………………… . 

 

 

 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 
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1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie.  

W przypadku braku porozumienia, właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych  

z realizacji umowy jest sąd powszechny w Poznaniu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

o ile ustawa Prawo zamówień publicznych i ustawa o działalności ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej nie stanowią inaczej. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje 

Wykonawca. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy. 

2) Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3) Załącznik nr 3 –  Ogólne warunki ubezpieczenia. 

 

 

 

 

 

 

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

Wykonawca             Zamawiający 


