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Sygnatura: ZP-077/2017 
 Załącznik nr 10b do SIWZ – Wzór umowy dotyczący części II zamówienia  

UMOWA Nr……………….…..  

zawarta w dniu .............................................................................. pomiędzy:  

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń  

Regon: 000001324, NIP: 8790177291, reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a  

............................................................................................, prowadzącym działalność ubezpieczeniową 
zarejestrowaną w ..................................................................... pod numerem KRS 
................................................,NIP: ........................................................, REGON: .....................................................  

posiadającym uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej obejmującej 
przedmiot zamówienia: …………….…… nr: ............... z dnia ..................., reprezentowanym przez:  

1. ......................................................................................................................................................................  
 

2. …………………………………………………………………………………………………..…………………...  
 
zwanym dalej „Wykonawcą”  

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku 
przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 oraz Dz.U. z 2016 r., 
poz. 831, 996 i 1020), została zawarta umowa o następującej treści: 

Postanowienia ogólne  

§ 1  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, 
zgodnie z treścią umowy oraz zgodnie z przepisami prawa.  

Przedmiot i zakres umowy  

§ 2  

1. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakres umowy obejmuje:  
1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,  
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco,  
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,  
4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli Wykonawca takie posiada),  
5) rozszerzone odpłatne ubezpieczenie assistance,  
6) bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących 
do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej – tzw. 
Zielona Karta.  
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2. Postępowanie prowadzone było przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Inter-
Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik 
ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Po zawarciu 
niniejszej umowy broker będzie nadzorował jej realizację.  

Warunki wykonania umowy 

§ 3  

1. Warunki wykonywania umowy określa:  
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,  
2) niniejsza umowa, których zapisy zawsze mają pierwszeństwo przed innymi 

ustaleniami i postanowieniami,  
3) oferta złożona przez Wykonawcę,  

2. W sprawach nieuregulowanych przez dokumenty określone w ust. 1 zastosowanie 
mają ogólne i szczególne warunku ubezpieczenia Wykonawcy, ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

 
§ 4  

Wykonawca w trakcie realizacji umowy:  
 
1) przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń 

wymienione w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
zaakceptowane warunki fakultatywne i uznaje je za niezmienne,  

2) gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia i – jeżeli mają także 
zastosowanie – szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie 
ochrona ubezpieczeniowa, przez cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od 
tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian Kodeksu cywilnego i ustawy o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, w zakresie jakim zmiany te dotyczyć będą 
postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,  

3) gwarantuje niezmienność stawek taryfowych rocznych za ubezpieczenie pojazdów 
mechanicznych od uszkodzenia i utraty auto casco oraz za ubezpieczenie NNW 
kierowcy i pasażerów, a także składek rocznych za obowiązkowe ubezpieczenie 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, wynikających ze złożonej oferty, przez 
cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,  

4) akceptuje zasady likwidacji szkód określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera 
ubezpieczeniowego, Inter-Broker sp. z o.o. w Toruniu, o każdej decyzji 
odszkodowawczej.  

Termin realizacji umowy 

§ 5  

1.   Umowa zawarta jest : od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.  
2. Polisy potwierdzające ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, auto casco, NNW kierowcy i pasażerów oraz Assistance będą 
wystawiane na pełen roczny okres ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie 
wykonania zamówienia licząc od dnia następnego po dniu wygaśnięcia 
dotychczasowych umów.  
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Forma wykonania umowy 

§ 6  

1. Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest 
zobowiązany do wystawienia polis. W razie niemożliwości wystawienia 
dokumentów ubezpieczeniowych przed dniem 01.01.2018 r. Wykonawca 
zobowiązany jest do wystawienia do dnia 31.12.2017 r. certyfikatów 
potwierdzających obowiązkowe ubezpieczenie OC każdego pojazdu oraz noty 
pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie 
wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od 
dnia 01.01.2018 r. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do 
czasu wystawienia polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych.  

2. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających 
zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres 
ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdego podmiotu objętego zamówieniem– 
Inter-Broker sp. z o.o. w Toruniu.  

 

Składka i stawki ubezpieczeniowe  

§ 7  

1. Łączna cena (składka) za okres ubezpieczenia stanowi sumę składek za rodzaj i 
wartość przedmiotu ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczenia, 
zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym oferty.  

2. Łączna składka za wszystkie rodzaje i przedmioty ubezpieczenia 
wynosi:.................................................... (słownie 
złotych:.................................................................................................), z zastrzeżeniem 
możliwych zmian, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w 
niniejszej umowie.  

3. Składki za poszczególne rodzaje i wartości pojazdów stanowią podstawę obliczania 
rocznych stawek taryfowych, których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez 
cały okres ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczeń.  

4. Roczne stawki taryfowe w ubezpieczeniu auto casco oraz NNW kierowcy i 
pasażerów wyliczane będą według wzoru:  

składka ofertowa roczna za ubezpieczenie AC danego pojazdu  

-------------------------------------------------------------------------------------------- x 100% 
Suma ubezpieczenia AC danego pojazdu określona SIWZ  

składka ofertowa roczna za ubezpieczenie NNW danego pojazdu  

-------------------------------------------------------------------------------------------- x 100% 
suma ubezpieczenia NNW  

 
5. Obliczone w sposób określony w ust. 4 i obowiązujące stawki taryfowe w 

ubezpieczeniu auto casco i NNW kierowcy i pasażerów stanowią podstawę 
wyliczenia składki rocznej za ubezpieczenie poszczególnych pojazdów w zakresie 
auto casco od sumy ubezpieczenia ustalonej na dzień wystawiania dokumentu 
ubezpieczeniowego i NNW kierowców i pasażerów oraz naliczania składek „co do 
dnia” za faktyczny okres ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń zawieranych na 
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okres krótszy od jednego roku, doubezpieczeń, wyrównywania okresów 
ubezpieczenia i rozliczeń zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, 
według wzoru:  

stawka taryfowa roczna × suma ubezpieczenia × 
ilość dni 

------------------- 
365 

 

6. Określony w ust. 5 sposób wyliczenia składki nie dotyczy obowiązkowego 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w którym należna składka 
w przypadku wyrównywania okresów ubezpieczenia oraz do zwrotu składki za 
niewykorzystany okres ubezpieczenia wyliczona zostanie, „co do dnia” według 
wzoru:  

składka roczna × 
ilość dni 

------------------- 
365 

 

Warunki płatności  

§ 8  

1. Składki ubezpieczeniowe za pełen roczny okres ubezpieczenia będą płatne w dwóch 
równych ratach, w następujących terminach: I rata – 14 dni od daty wystawienia 
polis, II rata – 6 miesięcy od daty wystawienia polis, pozostałe płatne jednorazowo.  

2. Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych,  z                       
zastrzeżeniem – nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Składka płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, określony w  
dokumentach ubezpieczeniowych.  

4. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony 
rachunek bankowy Zamawiającego.  

 
§ 9 

 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000 złotych, za każdy 

przypadek niedopełnienia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu pracy osób wskazanych do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym. 

 

 

§ 10 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:  

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy,  
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2) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, przy czym 
odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem 
terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu 
wykonywania umowy,  

3) wszczęcia postępowania w sprawie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, z 
wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia.  

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie.  

3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 11 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień 

zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:  

1) zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w 
przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 
Kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów 
ubezpieczenia wskazanych w SIWZ;  

2) zmian stawki podatku od towarów i usług,  

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia w 
ubezpieczeniach systemem pierwszego ryzyka objętych zakresem zamówienia i/lub 
wyczerpania sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 
Wykonawca dokona zwiększenia sumy ubezpieczenia i/lub sumy gwarancyjnej 
zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz złożonej ofercie. Składka za 
zwiększenie sumy ubezpieczenia i/lub sumy gwarancyjnej zostanie naliczona zgodnie 
z zastosowaną w ofercie taryfą ubezpieczeniową, za którą Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie.  

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 1 jest złożenie wniosku przez 
Zamawiającego (z zastrzeżeniem obligatoryjnych warunków ubezpieczenia i 
przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych), a w przypadku pozostałych 
zmian złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego 
akceptacja przez drugą stronę wraz ze sporządzeniem przez strony stosownego 
protokołu (z zastrzeżeniem obligatoryjnych warunków ubezpieczenia i przyjętych 
fakultatywnych postanowień dodatkowych).  

3. Zmiany postanowień umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w formie polisy 
lub innego dokumentu ubezpieczeniowego albo pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności.  
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Postanowienia końcowe 

 
§ 12 

 
Integralną częścią niniejszej umowy są:  

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

2) ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia aktualne na dzień składania ofert i 
obowiązujące przez cały okres obowiązywania umowy, tj. (należy wymienić): 
……………………………………………………………………………………………………………………...,…………
…………………………………………………………………………………………………...………,……………………
……………………………………………………………………………………...……….……,  

3) oferta złożona przez Wykonawcę z dnia ………………………………….,  

 
§ 13 

 
Wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń między Zamawiającym i 
Wykonawcą, nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu Stron umowy. 

 
§ 14 

 
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
 § 15  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdym na prawie 
oryginału, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

 

 

 

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

    Zamawiający                                                                                  Wykonawca 
 


