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PROJEKT UMOWY 

 

 

 

zawarta w Ostrowie Wielkopolskim w dniu ................................... r., pomiędzy: 

Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie 
Wielkopolskim przy ulicy Staroprzygodzkiej 121,63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-
278-03-55, Regon: 30201714200000, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000407668, reprezentowaną przez: 
-   Andrzeja Strykowskiego – Prezesa Zarządu  

zwaną dalej Zamawiającym lub Ubezpieczającym 
a 

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy 
ulicy..............................................., 
reprezentowaną przez: 
........................................................................................................................... 

zwaną dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem 
 

 

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 
zm.) dalej zwanej ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu 
nieograniczonego (znak sprawy RZZO/TI/2017/5) wyboru oferty Wykonawcy jako oferty 
najkorzystniejszej, strony zawarły umowę następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się w zakresie 
działalności swego przedsiębiorstwa, ubezpieczyć majątek oraz interes 
majątkowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. z siedzibą w 
Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Staroprzygodzkiej 121 i zapłacić odszkodowanie w 
razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a Zamawiający zobowiązuje się 
zapłacić składkę, o której mowa w § 4 ust. 1. 

2. Szczególne warunki ubezpieczeń objętych niniejszą umową, zakres udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej, sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjne) i przedmiot ubezpieczenia, 
a także pozostałe warunki i wymagania określa załącznik nr 1 do umowy, stanowiący 
integralną część niniejszej umowy.  
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a) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają Ogólne 
lub Szczególne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy, to jest w zakresie 
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych: ………. 

b) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego: ………. 
c) ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku: ………. 
d) ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych: ………. 
e) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii: ………. 
f) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej i użytkowania mienia (reżim deliktowy i kontraktowy): ………. 
g) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia: ………. 

zwane dalej osobno lub łącznie ogólnymi lub szczególnymi warunkami 
ubezpieczenia  (załącznik nr 2 do umowy).  

3. Do niniejszej umowy będą miały zastosowanie Klauzule Dodatkowe wskazane w 
ofercie Wykonawcy, to jest: 

a) Klauzula………………………………………………. 

4. Postanowienia niniejszej umowy (w tym postanowienia Klauzul Dodatkowych) i 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o znaku 
sprawy RZZZO/TI/2017/5 (zwanej dalej jako SIWZ) mają pierwszeństwo przed 
postanowieniami zawartymi w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia.  

5. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy (w 
tym postanowieniami Klauzul Dodatkowych), SIWZ, ogólnymi lub szczególnymi 
warunkami ubezpieczenia, zastosowanie znajdą te postanowienia, które są 
korzystniejsze dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. 

6. W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które postanowienia 
są korzystniejsze dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, Ubezpieczający jest 
uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią ogólnych lub szczególnych 
warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do niniejszej umowy (umowy 
ubezpieczenia), postanowieniami niniejszej umowy (umowy ubezpieczenia) w 
pozostałej części (w tym postanowieniami Klauzul Dodatkowych) i treścią SIWZ.  

7. W przypadku, gdy jedynie część treści danego postanowienia jest korzystniejsza dla 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, część ta stanowi treść umowy 
ubezpieczenia, a w pozostałym zakresie obowiązują zapisy ogólnych lub 
szczególnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do niniejszej umowy 
(umowy ubezpieczenia), postanowienia umowy (w tym Klauzul Dodatkowych) i SIWZ 
w pozostałej części, które nie są z tymi postanowieniami sprzeczne. 

 

§ 2 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres ubezpieczenia wynoszący 24 miesiące, to 
jest od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2019 r.  
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2. Okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, dzieli się na dwa następujące po sobie 
dwunastomiesięczne okresy ubezpieczenia: 

I okres ubezpieczenia od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2018 r. 

II okres ubezpieczenia od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2019 r.  

§ 3 
Wystawianie dokumentów ubezpieczenia 

Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dla każdego okresu ubezpieczenia, o których 
mowa w § 2 ust. 1 dokumentów ubezpieczenia (np. polis lub certyfikatów lub innych 
potwierdzeń zawarcia umów ubezpieczenia) w zakresie zawartego w SIWZ 
wyszczególnienia zakresu rzeczowego przedmiotu ubezpieczenia.  

 

§ 4 
Warunki płatności składki 

1. Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną składkę 
ubezpieczeniową w kwocie:  

____________________PLN (słownie: __________________________). 
Szczegółowe postanowienia dotyczące stawek obowiązujących przy rozliczeniach 
ubezpieczeń objętych umową, składek za 24 miesięczny okres ubezpieczenia i składek 
cząstkowych należnych za poszczególne ubezpieczenia zostały wskazane w Części 
Szczegółowej oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

2. Określona w ust. 1 łączna składka, będzie płatna na podstawie wystawionych 
przez  
     Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia, o których mowa w § 3. Zapłata składki 
będzie następowała w II ratach w każdym okresie ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 
ust. 1: 

a) za pierwszy okres ubezpieczeniowy: I rata płatna do dnia 10.09.2017 r., II rata 
płatna do dnia 10.02.2018 r.),  

b) za drugi okres ubezpieczeniowy: I rata płatna do dnia 10.09.2018 r. , II rata 
płatna do dnia 10.02.2019 r.. 

           Za termin opłacenia składki uznaje się datę złożenia przez Zamawiającego 
dyspozycji przelewu i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

2. Określona w ust. 1 składka może ulec zmianie w związku z aktualizacją przedmiotu 
ubezpieczenia dokonywaną: 

• 2.1. bezpośrednio przed rozpoczęciem udzielania ochrony ubezpieczeniowej w 
terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, a po zawarciu niniejszej umowy - aktualizacja 
dotyczy sytuacji powodujących powstanie ryzyka po stronie Zamawiającego lub 
przeniesienia go na inny podmiot: likwidacja, sprzedaż, przekazanie mienia, zakup 
mienia, modernizacja, remont, przyjęcie w użytkowanie mienia na podstawie innych 
umów oraz sytuacji urealnienia wartości przedmiotu ubezpieczenia, powodujących 
zmiany sum ubezpieczenia: zmiany rynkowych kosztów odtworzenia mienia; 

• 2.2. w trakcie trwania umów ubezpieczenia - aktualizacja dotyczy sytuacji 
powodujących powstanie ryzyka po stronie Zamawiającego lub przeniesienia go na 
inny podmiot: likwidacja, sprzedaż, przekazanie mienia, zakup mienia, modernizacja, 
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remont, przyjęcie w użytkowanie mienia na podstawie innych umów; rozliczenie 
składki po aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia dokonywane będzie 
proporcjonalnie co do dnia (w systemie pro rata temporis), po zakończeniu rocznego 
okresu ubezpieczenia bieżących umów ubezpieczenia; 

• 2.3. przy odnawianiu umów ubezpieczenia - aktualizacja dotyczy sytuacji 
powodujących powstanie ryzyka po stronie Zamawiającego lub przeniesienia go na 
inny podmiot: likwidacja, sprzedaż, przekazanie mienia, zakup mienia, modernizacja, 
remont, przyjęcie w użytkowanie mienia na podstawie innych umów oraz sytuacji 
urealnienia wartości przedmiotu ubezpieczenia, powodujących zmiany sum 
ubezpieczenia: zmiany rynkowych kosztów odtworzenia mienia; dokumenty 
aktualizujące przedmiot ubezpieczenia przesyłane będą do Wykonawcy przez 
pełnomocnika – brokera ubezpieczeniowego - PWS Konstanta S.A. w Bielsku Białej 
ul. Warszawska 153, NIP: 9370006146, nie później niż na 5 dni przed końcem okresu 
ubezpieczenia bieżących umów ubezpieczenia; 

• 2.4.w przypadkach opisanych w pkt. 2.1. - 2.3. o ile zwiększeniu ulegnie wartość 
przedmiotu ubezpieczenia lub zmiany przedmiotu ubezpieczenia i tym samym 
składka określona w ust. 1, będą zastosowane procedury zmiany umowy opisane w 
§ 6 ust.1 niniejszej umowy. 

• 2.5.w przypadkach opisanych w pkt. 2.1. - 2.3. o ile zmniejszeniu ulegnie wartość 
przedmiotu ubezpieczenia lub zmiany przedmiotu ubezpieczenia i tym samym 
składka określona w ust. 1, zmianie ulegnie umowa zgodnie z § 6 ust. 1. 

3. Poza przypadkami określonymi w ust. 2, § 6 oraz art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, określona w ust. 1 łączna składka jest stała w okresie 
ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Określona w ust. 1 składka będzie płatna przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy określony w dokumencie ubezpieczenia. 

 

§ 5 

Pośrednik ubezpieczeniowy 

Do kontaktów z Wykonawcą przy zawieraniu, zarządzaniu i wykonywaniu niniejszej umowy, 
Zamawiający upoważnia w granicach udzielonego pełnomocnictwa, brokera 
ubezpieczeniowego: PWS Konstanta S.A. w Bielsku Białej ul. Warszawska 153, 43-300 
Bielsko-Biała, NIP: 9370006146, w szczególności współpracownika PWS Konstanta S.A. 
Tomasza Kempara tel. 662 246 212 

 

§ 6 
Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych istotnych zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 
wyboru Wykonawcy: 

1.1. w zakresie zmiany (podwyższenia, uzupełnienia, obniżenia) sumy gwarancyjnej, 
limitów lub podlimitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela mających zastosowanie w 
ubezpieczeniach zawartych w ramach niniejszej umowy oraz jeżeli zmiana ta ma 
wpływ na zmianę wysokości łącznej składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 4 
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ust. 1 bądź na zmianę wysokości składki za 24 miesięczny okres ubezpieczenia lub 
składki cząstkowej za dany 12 miesięczny okres ubezpieczenia należnych za 
odpowiednie ubezpieczenie objęte niniejszą umową - również zmianę w zakresie 
wysokości takiej składki, jeżeli po stronie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
zachodzą uzasadnione potrzeby oraz nastąpi przynajmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1.1.1. nastąpi obniżenie lub wyczerpanie sumy gwarancyjnej, limitów lub podlimitów 

odpowiedzialności w wyniku wypłaty świadczenia z odpowiedniego 
ubezpieczenia (umowy ubezpieczenia) zawartego w ramach umowy;  

1.1.2. Ubezpieczający/Ubezpieczony zmieni zakres lub rozmiar prowadzonej 
działalności, albo nastąpi zmiana rodzaju lub wartości posiadanego przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego majątku;  

1.1.3. nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z 
uwagi na charakter działalności Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego 
stosunków umownych, która wpłynie na ubezpieczenia zawarte w ramach 
umowy, w szczególności poprzez powstanie obowiązku lub potrzeby zmiany 
sumy gwarancyjnej, limitu lub podlimitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w 
umowie ubezpieczenia,  

1.1.4. nastąpi zmiana w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego, przekształcenie, połączenie, podział, zniesienie, likwidacja 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub im podobne; 

Zmiany, o których mowa w niniejszym ust. 1 pkt. 1.1, powodujące zmianę wysokości 
łącznej składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 4 ust. 1 bądź za 24 miesięczny 
okres ubezpieczenia lub składki cząstkowej za dany 12 miesięczny okres 
ubezpieczenia należnych za  odpowiednie ubezpieczenie objęte niniejszą umową, 
łącznie nie mogą przekroczyć 50% odpowiedniej składki ubezpieczeniowej 
określonej pierwotnie w § 4 ust. 1, składki za 24 miesięczny okres ubezpieczenia lub 
składki cząstkowej za dany 12 miesięczny okres ubezpieczenia należnych za 
odpowiednie ubezpieczenie objęte niniejszą umową wskazanych w załączniku nr 3 
do umowy (Część Szczegółowa oferty Wykonawcy) zarówno w przypadku obniżenia, 
jak i podwyższenia takich składek; Dodatkowa składka lub jej zwrot z tytułu 
wprowadzenia zmiany umowy, o której mowa w niniejszym ust. 1 pkt. 1.1., zostanie 
obliczona za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela zgodnie z 
postanowieniami „Klauzuli pro rata temporis”; Ubezpieczyciel określając dodatkową 
składkę lub jej zwrot obowiązany jest określić jej wysokość na takim poziomie, na 
jakim przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności składka byłaby najprawdopodobniej 
pobrana lub zwrócona; Zmiana, o której mowa, może nastąpić na pisemny wniosek 
Ubezpieczającego, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności w formie aneksu do umowy; 

1.2. w zakresie zmiany przedmiotu ubezpieczenia lub sumy ubezpieczenia (podwyższenia, 
uzupełnienia, obniżenia) mających zastosowanie w ubezpieczeniach zawartych w 
ramach niniejszej umowy oraz jeżeli zmiana ta ma wpływ na zmianę wysokości łącznej 
składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 4 ust.1 bądź na zmianę wysokości składki 
za 24 miesięczny okres ubezpieczenia lub składki cząstkowej za dany 12 miesięczny 
okres ubezpieczenia należnych za odpowiednie ubezpieczenie objęte niniejszą umową 
– również zmianę w zakresie wysokości takiej składki, jeżeli wystąpią okoliczności 
określone w § 4 ust. 2; Warunki wprowadzenia zmian, o których mowa w zdaniu 
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poprzednim, a także ich zakres, charakter i zasady wprowadzania określono w § 4 ust. 
2; 

1.3. w zakresie zmiany zakresu ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszej umowy 
określonych w załączniku nr 1 do umowy (w tym w Klauzulach dodatkowych), bądź w 
ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, w tym również w zakresie 
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka, jeżeli po stronie 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zachodzą uzasadnione potrzeby oraz nastąpi 
przynajmniej jedna z następujących okoliczności: 

1.3.1. nastąpi zmiana rodzaju lub zakresu działalności wykonywanej przez 
Ubezpieczającego /Ubezpieczonego, albo nastąpi zmiana rodzaju lub wartości 
posiadanego przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego majątku mająca wpływ 
na powstanie obowiązku lub potrzeby zmiany zakresu ubezpieczenia,  

1.3.2. nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z 
uwagi na charakter działalności Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego 
stosunków umownych, która wpłynie na ubezpieczenia zawarte w ramach 
umowy, w szczególności poprzez powstanie obowiązku lub potrzeby zmiany 
zakresu ubezpieczenia; 

1.3.3. nastąpi zmiana w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego, przekształcenie, połączenie, podział, zniesienie, likwidacja 
Ubezpieczonego lub im podobne, która wpłynie na ubezpieczenia zawarte w 
ramach umowy, w szczególności poprzez powstanie obowiązku lub potrzeby 
zmiany zakresu ubezpieczenia;  

z zastrzeżeniem, że przedmiotowa zmiana nie będzie skutkowała podwyższeniem 
wysokości łącznej składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 4 ust. 1; Zmiana, o 
której mowa powyżej, może nastąpić na pisemny wniosek Ubezpieczającego, za zgodą 
obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu 
do umowy; 

1.4. w zakresie zmiany ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, o których 
mowa w § 1 ust. 3, w przypadku gdy Ubezpieczyciel wprowadzi do obrotu w czasie 
trwania umowy zmiany do stosowanych przez niego ogólnych lub szczególnych 
warunków ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do umowy możliwe jest 
wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, a taka 
zmiana nie będzie skutkować zwiększeniem łącznej składki ubezpieczeniowej, o której 
mowa w § 4 ust. 1; Zmiana, o której mowa w niniejszym ust. 1 pkt. 1.4. Umowy, może 
nastąpić na wniosek Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela, za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu do Umowy; 

1.5. w zakresie określonym w art. 816 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) dalej zwanej Kodeks Cywilny, to 
jest w zakresie zmiany wysokości łącznej składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 
4 ust. 1, w razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę 
prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, poczynając od chwili, w której 
zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak, niż od początku bieżącego okresu 
ubezpieczenia (to jest bieżącego okresu ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2) – 
na uzasadniony wniosek Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela; Ciężar wykazania 
wpływu danej okoliczności na prawdopodobieństwo zajścia wypadku 
ubezpieczeniowego spoczywa na wnioskodawcy, który domaga się odpowiedniej 
zmiany wysokości składki; Żądanie zmiany wysokości składki powinno być w 
szczególności sprecyzowane i uzasadnione co do wysokości; Odpowiednia zmiana 
składek, o których mowa w niniejszym ust. 1 pkt. 1.5, oznacza jej zwiększenie lub 
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zmniejszenie do takiej wysokości, w jakiej składka byłaby pobrana w razie 
uwzględnienia okoliczności zmieniającej prawdopodobieństwo nastąpienia wypadku 
ubezpieczeniowego; Brak wypowiedzenia umowy w odpowiedzi na zgłoszone żądanie 
zmiany wysokości łącznej składki, o którym mowa w niniejszym ust. 1 pkt. 1.5., nie jest 
uznawane za akceptację żądania; Zmiana, o której mowa, może nastąpić za zgodą obu 
stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu do 
umowy; 

1.6. w zakresie zmiany terminu udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony 
ubezpieczeniowej, o której mowa w § 2, w przypadku uzasadnionych potrzeb 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz w przypadku gdy nastąpi zmiana przepisów 
prawnych stanowiących podstawę zawarcia określonej umowy ubezpieczenia – dotyczy 
sytuacji zmiany przepisów nakładających na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia; Zmiana, o której mowa powyżej, może 
nastąpić na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu; W przypadku zmiany terminu 
udzielania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczycielowi należna będzie składka za 
okres, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej, bez dodatkowych kosztów 
manipulacyjnych lub innych opłat; Wraz ze zmianą terminu obowiązywania ochrony 
ubezpieczeniowej zmianie ulegną terminy umów ubezpieczenia zawartych w wyniku 
niniejszej umowy; 

1.7. w zakresie zmiany terminów płatności lub liczby rat składki, w przypadku uzasadnionych 
potrzeb Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela; Zmiana, o której mowa w niniejszym 
punkcie, może nastąpić na wniosek Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za zgodą obu 
stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu; 

 
 

§ 7 
Rozwiązanie Umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w tym zakresie w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Z dniem rozwiązania umowy rozwiązaniu ulegają umowy ubezpieczenia w tym 
zakresie zawarte w wyniku niniejszej umowy. 

3. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym 
udzielał on ochrony ubezpieczeniowej, tj. do dnia odstąpienia od umowy, jednakże 
przy rozliczaniu składki Wykonawca nie będzie potrącał kosztów manipulacyjnych 
lub innych opłat.  

 
 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać wobec osób trzecich niezwiązanych z 
realizacją niniejszej umowy, faktów i okoliczności poznanych w związku z jej 
wykonaniem. 
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2. Wykonawca nie jest uprawniony do potrącania z przeznaczonego do wypłaty 
odszkodowania nieopłaconej części lub raty składki. 

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w 
walucie polskiej. 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami 
zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. (tekst jednolity: Dz. 
U. 2017 r., poz. 1170 z późn. zm.) 

§ 10 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, 
1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za obsługę umowy jest 
___________________. 

 

Zamawiający  Wykonawca 

 


