
Zalacznik nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy 
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu Agencja 
Rozwoju Miasta SA

Zawarta w dniu ……… r. w Krakowie 
pomiedzy:

Agencja Rozwoju Miasta SA

ul. Florianska 31, 31-019 Kraków

reprezentowanym przez:

 zwana dalej Zamawiajacym

a …………………………... z siedziba w ………………….wpisanym pod nr 
KRS…………………….

reprezentowanym przez:
…………………………………, zwanym dalej Wykonawca

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udziale zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trypie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z pózn. zm.) na 
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Agencji Rozwoju Miasta SA ” 

zostala zawarta nastepujaca Umowa (dalej „Umowa”):

1. Przedmiotem Umowy jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej
podmiotu Agencji Rozwoju Miasta SA  w zakresie: 
- Zadanie nr 1: Zakres nr 1 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z 
rozszerzeniem o klauzule ubezpieczenia kosztów stalych, oraz Zakres nr 2 -
Ubezpieczenie sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- Zadanie nr 2: Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej 

2. Szczególowy opis przedmiotu Umowy zawiera Zalacznik Nr 1 - Szczególowy Opis 
Przedmiotu Umowy, stanowiacy jej integralna czesc. 

UM OWA nr  …

§ 1
Przedmiot Umowy



3. Zakres opisany w Zalaczniku Nr 1  jest zakresem minimalnym. Jezeli w ogólnych 
warunkach ubezpieczen znajduja sie dodatkowe uregulowania, z których wynika, ze 
zakres ubezpieczenia jest szerszy od wymaganego  w Zalaczniku nr 1, to 
automatycznie zostaja wlaczone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajacego. 

4. Postanowienia SIWZ maja pierwszenstwo przed dokumentem potwierdzajacym 
zawarcie umowy ubezpieczenia, który z kolei ma pierwszenstwo przed ogólnymi 
warunkami ubezpieczenia lub innymi równowaznymi warunkami ubezpieczenia -
chyba, ze dokument podrzedny zawiera postanowienia korzystniejsze dla 
Zamawiajacego niz zapisy zawarte w dokumencie nadrzednym.

1. Zamówienie realizowane jest od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2015r 
godz. 24:00. 

1. Dla kazdego Zdania i Zakresu opisanego w § 1 zostana wystawione odrebne polisy 
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia. Polisy stanowia zalacznik nr 2 do 
niniejszej Umowy.

2. Sumy ubezpieczenia zostana zaktualizowane przed wystawieniem polis na 
podstawie uaktualnionych danych przedstawionych przez  Zamawiajacego
Wykonawcy 

3. Deklarowane dla Zadania nr 1 limity odpowiedzialnosci  legaja odnowieniu po 
rocznym okresie ubezpieczenia. 

4. Deklarowana dla Zadania nr 2 Suma gwarancyjna i limity odpowiedzialnosci 
ulegaja odnowieniu po rocznym okresie ubezpieczenia.

1. Wysokosc wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
okreslonego w § 1 ust.1 umowy wynosi  ………………………..PLN (slownie: …)

2. Wynagrodzenie bedzie platne na konto Wykonawcy w dwóch ratach na podstawie 
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Pierwsza rata wynagrodzenia platna 
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Termin realizacji   Umowy

§ 3
Zasady ubezpieczenia
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Wynagrodzenie Wykonawcy



w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. Druga rata platna w terminie 
180 dni od daty zawarcia Umowy.

3. Za date dokonania platnosci uwaza sie dzien obciazenia rachunku bankowego 
Zamawiajacego.

1. W przypadku dokonywania zmian w Umowie wymagana jest forma pisemna pod 
rygorem niewaznosci za zgoda obu stron.

2. Wszelkie zmiany musza byc dokonane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo 
zamówien publicznych(Dz. U. z 2013, poz. 907 z pózn. zm.)  .

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

2. Wykonawca jest obowiazany do zastosowania w zamówieniach uzupelniajacych 
stawek nie wyzszych niz  w zamówieniu podstawowym. Skladka powinna byc 
skalkulowana w systemie „pro rata temporis”. 

1. Spory, jakie moga pojawiac sie w trakcie realizacji Umowy beda rozstrzygane przez 
strony polubownie.

2. W razie wystapienia przez strony Umowy na droge sadowa spory rozpatrywane beda 
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy maja 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 
poz. 93 z pózn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien publicznych 
tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759  z pózn. zm) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003r. o 

dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010r. Nr 11 poz. 66 z pózn. zm.).

2. Zamawiajacy upowazniona do obslugi ubezpieczen zawartych w ramach niniejszej 
Umowy Biuro Brokerskie VERUM Danuta Wapiennik dzialajace na mocy 
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Pelnomocnictwa z dnia 16.07.2013 r. udzielonego przez  Zamawiajacego. 
Pelnomocnictwo stanowi Zalacznik do niniejszej Umowy.

3. Wykonawca wyplaci Biuru Brokerskiemu VERUM Danuta Wapiennik prowizje 
brokerska zwyczajowo stosowana przy ubezpieczeniach stanowiacych przedmiot 
umowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o 
kazdej zmianie adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dzialalnosci Wykonawcy 
mogacej miec wplyw na realizacje Umowy. W przypadku niedopelnienia tego 
obowiazku Wykonawce beda obciazac ewentualne koszty mogace wyniknac wskutek 
zaniechania.

5. Jezeli okaze sie, ze do sprawnej realizacji Umowy niezbedne jest dokonanie 
wzajemnych dodatkowych uzgodnien, Strony poczynia te uzgodnienia niezwlocznie.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa do 
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy

7. Integralna czesc Umowy stanowia:

1) Szczególowy Opis Przedmiotu Umowy - Zalacznik Nr 1 (Zalacznik nr 3 do SIWZ)
2) Polisa …..Nr ……………. - Zalacznik Nr 2,
3) Ogólne warunki ubezpieczenia – Zalacznik Nr 3. 

…………………………. ……………………………..
(podpis Zamawiajacego) (podpis Wykonawcy)
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