
 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy   

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotu Agencja 

Rozwoju Miasta S.A. 
 

UMOWA nr … 

 

Zawarta w dniu ……… r. w Krakowie  

pomiędzy: 

 
Agencja Rozwoju Miasta S.A. 

ul. Stanisława Lema 7, 31 - 571 Kraków 

 

reprezentowanym przez: 

 

…………………………….. 

 

……………………………… 

 

 

 zwaną dalej Zamawiającym 

 

a …………………………... z siedzibą w ………………….wpisanym pod nr 

KRS……………………. 

 

reprezentowanym przez: 

…………………………………, zwanym dalej Wykonawcą 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udziale zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trypie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) na 

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Agencji Rozwoju Miasta S.A.”  

  

została zawarta następująca Umowa: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

podmiotu Agencji Rozwoju Miasta S.A.  w zakresie:  

Zadanie nr 1: Zakres nr 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem 

o klauzulę ubezpieczenia kosztów stałych, oraz Zakres nr 2 Ubezpieczenie sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

- Zadanie nr 2: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Umowy, stanowiący jej integralną część.  

 



3. Zakres opisany w Załączniku nr 1  jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych 

warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że 

zakres ubezpieczenia jest szerszy od wymaganego w Załączniku nr 1,  

to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.  

 

4. Postanowienia SIWZ mają pierwszeństwo przed dokumentem potwierdzającym 

zawarcie umowy ubezpieczenia, który z kolei ma pierwszeństwo przed ogólnymi 

warunkami ubezpieczenia lub innymi równoważnymi warunkami ubezpieczenia, 

chyba, że dokument podrzędny zawiera postanowienia korzystniejsze                                  

dla Zamawiającego niż zapisy zawarte w dokumencie nadrzędnym. 

 

 

§ 2 

 

Termin realizacji  Umowy 

 

 

1. Zamówienie realizowane jest od dnia 01.01.2016r. (godz.0,00) do dnia 

31.12.2016r. (godz. 24:00).  

 

 

§ 3 

Zasady ubezpieczenia 

 

1. Dla każdego Zdania i Zakresu opisanego w § 1 zostaną wystawione odrębne polisy 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia. Polisy stanowią załącznik nr 2 do 

niniejszej Umowy, oraz dołączone ogólne warunki ubezpieczeń stanowiące 

załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

 

2. Sumy ubezpieczenia zostaną zaktualizowane przed wystawieniem polis na 

podstawie uaktualnionych danych przedstawionych przez  Zamawiającego 

Wykonawcy  

 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w § 1 ust.1 umowy wynosi  ………………………..PLN (słownie: …) 

 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na konto Wykonawcy jednorazowo lub w czterech 

równych kwartalnych ratach (zgodnie z Formularzem oferty) na podstawie 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. W przypadku płatności jednorazowej 

wynagrodzenie będzie płatne do 14.01.2016r. W przypadku płatności ratalnej 

wynagrodzenie będzie płatne w terminach: 1 rata do 14.01.2016r., 2 rata do 

14.04.2016r., 3 rata do 14.07.2016r., 4 rata do 14.10.2016r.  

 

3. Za datę dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 



 

 

 

§ 5 

Niezmienność umowy 

1. W przypadku dokonywania zmian w Umowie wymagana jest forma pisemna pod 

rygorem nieważności za zgodą obu stron. 

 

2. Wszelkie zmiany muszą być dokonane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.)  . 

 

§ 6 

Zamówienia uzupełniające 

 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, 

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 

 

 

§ 7 

Rozstrzyganie sporów 

1. Spory, jakie mogą pojawiać się w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane przez 

strony polubownie. 

 

2. W razie wystąpienia przez strony Umowy na drogę sądową spory rozpatrywane będą 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 

poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003r.  

o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010r. Nr 124, poz.1151 z późn. zm.). 

 

2. Zamawiający upoważniona do obsługi ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszej 

Umowy Biuro Brokerskie VERUM Danuta Wapiennik działające na mocy 

Pełnomocnictwa z dnia 16.07.2013 r. udzielonego przez  Zamawiającego. 

Pełnomocnictwo stanowi Załącznik do niniejszej Umowy. 

 

3. Wykonawca wypłaci Biuru Brokerskiemu VERUM Danuta Wapiennik prowizję 

brokerską zwyczajowo stosowaną przy ubezpieczeniach stanowiących przedmiot 

umowy. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

 o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy 

mogącej mieć wpływ na realizację Umowy. W przypadku niedopełnienia tego 

obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek 

zaniechania. 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=8792
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=8792


 

5. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji Umowy niezbędne jest dokonanie 

wzajemnych dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 

 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa do 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy 

 

 

7. Integralną część Umowy stanowią: 

 

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy - Załącznik Nr 1 (Załącznik nr 3 do SIWZ) 

2) Polisa …..Nr ……………. - Załącznik Nr 2, 

3) Ogólne warunki ubezpieczenia – Załącznik Nr 3.  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. …………………………….. 
(podpis Zamawiającego) (podpis Wykonawcy) 

 

 


