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UMOWA 
 

zawarta w dniu ..................................................... w Krakowie, pomiędzy  

 

Agencją Rozwoju Miasta S.A., z siedzibą przy ul. Lema 7, 31-571 Kraków zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców pod nr KRS 0000146404 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 351143147, NIP 676-17-03-853, 
o kapitale zakładowym w wysokości 138 241 700 zł w całości opłaconym, zwaną dalej Zamawiającym lub 
Ubezpieczającym, reprezentowaną przez: 

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

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

a 

..................................................................................................................., zwanym dalej Wykonawcą lub 
Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: 

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

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

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym 
ARM/24/2016, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, i wyboru 
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Strony postanowiły, co następuje: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Agencji Rozwoju Miasta S.A. 
w następujących zakresach:  

− zakres 1 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o klauzulę ubezpieczenia 
kosztów stałych,  

− zakres 2 – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

− zakres 3 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera Załącznik 1 do umowy1.  

3. Zakres opisany w Załączniku 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 1, to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej 
Zamawiającego.  

 

§ 2. Ogólne warunki ubezpieczenia 

1. Do niniejszej umowy mają zastosowanie następujące ogólne warunki ubezpieczenia: 

− dla zakresu 1 – …………………………, 

− dla zakresu 2 – …………………………, 

− dla zakresu 3 – …………………………. 

Wskazane wyżej ogólne warunki ubezpieczenia stanowią Załącznik 2 do umowy2. 

                                                           
1 Załącznik 1 będzie stanowić załącznik nr 2 do SIWZ. 
2 Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przekazania kompletu OWU. 
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2. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy i Załącznika 1 mają pierwszeństwo stosowania przed ogólnymi 

warunkami ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, chyba że ogólne warunki ubezpieczenia zawierają 
postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.  

 

§ 3. Okres realizacji umowy 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, przy czym ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na okres od 
dnia 01.01.2017 r. (godz. 0:00) do dnia 31.12.2019 r. (godz. 24:00) z podziałem na trzy 
dwunastomiesięczne okresy ubezpieczenia/rozliczeniowe tj.: 

− I okres ubezpieczenia/rozliczeniowy: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., 

− II okres ubezpieczenia/rozliczeniowy: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.10.2018 r., 

− III okres ubezpieczenia/rozliczeniowy: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

2. Dla każdego zakresu i na każdy okres ubezpieczenia/rozliczeniowy zostaną wystawione polisy 
ubezpieczenia uwzględniające aktualne sumy ubezpieczenia ustalone na podstawie uaktualnionych 
danych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, w których określona zostanie wysokość składki 
za dany okres ubezpieczenia/rozliczeniowy w oparciu o roczne stawki (zakres nr 1 i 2) oraz roczną stałą 
składkę dla zakresu nr 3. 

3. Wysokość limitów odpowiedzialności przewidzianych w poszczególnych klauzulach lub dla 
poszczególnych ryzyk wskazana w Załączniku 1 stosuje się w pełnej wysokości dla każdego okresu 
ubezpieczenia/rozliczeniowego.  

4. Zamawiający poda przewidywane sumy ubezpieczenia na każdy okres ubezpieczenia/rozliczeniowy co 
najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem. 

 

§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Składki ubezpieczeniowe będą ustalane odrębnie dla każdego okresu ubezpieczenia/rozliczeniowego 
wskazanego w § 3 ust. 1 na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2 – jako iloczyn sum 
ubezpieczenia i stawek/składek wskazanych w ust. 2. 

2. Wysokość stawek i składek ubezpieczeniowych za poszczególne okresy ubezpieczenia/rozliczeniowe dla 
poszczególnych zakresów wynosi: 

− dla zakresu 1 – …………………………% sumy ubezpieczenia, 

− dla zakresu 2 – ………………………… % sumy ubezpieczenia, 

− dla zakresu 3 – ………………………… zł, 

przy czym składka dla zakresu 3 jest stała dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia/rozliczeniowego. 

3. Składki roczne płatne na konto Wykonawcy w czterech równych kwartalnych ratach w następujących 
terminach: 

− I rata – do 14 dni od daty wystawienia polisy na danych okres ubezpieczenia/rozliczeniowy, 

− II rata – do końca pierwszego kwartału okresu ubezpieczenia/rozliczeniowego, 

− III rata – do końca drugiego kwartału okresu ubezpieczenia/rozliczeniowego, 

− IV rata – do końca trzeciego kwartału okresu ubezpieczenia/rozliczeniowego.  

4. 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 
(tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

3. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zmiany:  
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a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany ten będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem 
wprowadzenia powyższych zmian jest złożenie przez Stronę najpóźniej w 30 dniu od wejścia w życie 
zmiany wniosku o zmianę wskazujące na zmianę odpowiednich przepisów lub zasad. W przypadkach 
wskazanych w punktach b i c Wykonawca złoży w terminie 7 dni od złożenia takiego wniosku, informację 
zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych zmian na koszty realizacji zamówienia przez 
Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do 
poszczególnych pracowników realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz 
wpływ zmienionych przepisów na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić waloryzacji wyłącznie w 
przypadku gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany cen 
jednostkowych. Zamawiający złoży uwagi do kalkulacji w terminie 7 dni od jej przedłożenia (brak uwag 
oznacza akceptację kalkulacji). Waloryzacja będzie dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w 
okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT – wyłącznie faktur 
wystawianych  po wejściu w życie tych zmian. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy zawartego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 6. Rozwiązanie umowy 

1. Ubezpieczyciel może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem wyłącznie w przypadku istotnej i 
udokumentowanej zmiany warunków reasekuracyjnych.  

2. Ubezpieczający ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem w przypadku naruszenia przez 
Ubezpieczyciela warunków Umowy i braku usunięcia stwierdzonych naruszeń w terminie 7 dni od 
wezwania. 

3. Stronom przysługuje prawo rozwiązania Umowy wyłącznie z zachowaniem 6-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/rozliczeniowego.  

4. W przypadku rozwiązania Umowy Ubezpieczycielowi przysługuje wyłącznie prawo do składki za okres, 
w którym był zobowiązany do udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 

 

§ 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. Podmiotem uprawnionym do reprezentowania wykonawców wspólnie realizujących umowę, w tym do 
składania oświadczeń woli w ich imieniu i na ich rzecz, wystawiania faktur, przyjmowania zapłaty od 
Zamawiającego, przyjmowania zgłoszeń wad lub uwag do realizacji zamówienia jest 
…………………………………………………… (dalej: „Lider”). Wszelkie oświadczenia dokonane 
względem Lidera oraz wszystkie świadczenia spełnione do rąk Lidera wywołują skutki prawne w stosunku 
do każdego i wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę. Zapłata dokonana na ręce Lidera 
zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania w stosunku do każdego z wykonawców wspólnie realizujących 
umowę. Wszelkie oświadczenia złożone przez Lidera w imieniu wykonawców wspólnie realizujących 
umowę są wiążące dla każdego z nich.3 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), ustawy 

                                                           
3 Zapis dotyczy wyłącznie przypadku, gdy umowa będzie zawierana z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o 
udzielenie zamówienia. 
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z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z 
poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. 
U. poz.1844 z późn. zm.). 

3. Zamawiający upoważniona do obsługi ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszej Umowy Biuro 
Brokerskie VERUM Danuta Wapiennik działające na mocy pełnomocnictwa z dnia 16 lipca 2013 r. 
udzielonego przez Zamawiającego. 

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 naruszenia powyższego obowiązku Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia pełnej 
szkody, jaką może z tego tytułu ponieść Zamawiający. 

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 załączniki: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu Umowy 

2) Ogólne warunki ubezpieczenia  

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 

 

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

