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Załącznik nr 11 do SIWZ 
 
 

Wzór Umowy 
ZP/180/055/U/14 

 
 
Zawarta w dniu  ................................................... pomiędzy: 
Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 
reprezentowaną przez: 
mgr inż. Marka Tłoka – Kanclerza Politechniki Gdańskiej, działającego na podstawie pełnomocnictwa 
Rektora Politechniki Gdańskiej 
zwaną dalej Zamawiającym,  
oraz 
__________________________________________________________________________ 
z siedzibą ________________________________ 
REGON: _________________; NIP: ______________ KRS/CEIDG: __________________; 
reprezentowanym przez: 
_______________________________ 
 
zwanym dalej Wykonawcą,  
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póz. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 
 
 
 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
Przedmiotem umowy jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej dla całego majątku Zamawiającego 
w zakresie zdarzeń losowych, kradzieży oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, w okresie 
od dnia 01.07.2014 roku do dnia 30.06.2016 roku, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia z dnia ________, określającą przedmiot, warunki i zakres ubezpieczenia, oraz ofertą 
z dnia ________ złożoną przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi 
jej integralną częścią z opcją dodatkowego zapotrzebowania w wysokości 20 % przedmiotu umowy. 
 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 01.07.2014 roku do dnia 30.06.2016 roku z 
zastrzeżeniem, że postanowienia zawartej umowy z Wykonawcą, potwierdzonej wystawionymi 
polisami i certyfikatami funkcjonować będą do czasu wygaśnięcia ostatniej polisy z włączeniem: 
a) przyjętych terminów na zgłoszenie szkód określonych w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia” 

Wykonawcy; 
b) ustawowych terminów dotyczących przedawnienia roszczeń. 
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§ 3 
WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

 
1. Przez zawarcie niniejszej umowy i na warunkach ustalonych na jej podstawie, Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić ochronę ubezpieczeniową zgodnie z zakresem określonym w rozdziale 
III SIWZ oraz spełnić świadczenie odszkodowawcze, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 
składkę ubezpieczeniową. 

2. Wykonawca wystawi polisę/y na roczne okresy ochrony ubezpieczeniowej tj. w okresie 01.07.2014 
r.– 30.06.2015 r. oraz w okresie 01.07.2015 r.– 30.06.2016 r. 

3. Zamawiający ubezpiecza: 
a) majątek od zdarzeń losowych; 
b) majątek od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji i wandalizmu; 
c) szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia; 
d) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia. 
4. Do realizacji przedmiotu umowy oraz kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych 

z realizacją niniejszej umowy Wykonawca wyznacza koordynatora: 
Panią/Pana ……………………………. 
tel. …………………….. ; e-mail …………………………………….  

5. Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiający 
wyznacza:  

a) Pana mgr inż. Jerzego Kurowskiego - Kierownika Działu Ochrony Mienia 
tel. (58) 347 23 38, (58) 347 22 74; e-mail: jkur@pg.gda.pl; 
b) Pana Piotra Glombina – Pracownik Działu Ochrony Mienia 
tel. (58) 347 23 38, (58) 347 22 74; e-mail: pglombin@pg.gda.pl. 
6. O każdej zmianie osób wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, strony niezwłocznie 

powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają 
stronę zobowiązaną. 

 
§ 4 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy objętego zamówieniem podstawowym zgodnie ze złożoną ofertą 

strony ustalają składkę ubezpieczeniową w kwocie: 
wysokość składki ubezpieczeniowej: ____________________ 
 
słownie: _________________________________________________________________________ 
 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WYSOKOŚĆ SKŁADKI 
Wartość brutto [PLN] 

majątek od  
zdarzeń losowych 

 

majątek od kradzieży z 
włamaniem, rabunku, dewastacji 

 

szyby i inne przedmioty szklane 
od stłuczenia 

 

odpowiedzialność  
cywilna 

 

RAZEM:  

 
2. Za wykonanie przedmiotu umowy objętego prawem opcji w wysokości 20% zamówienia 

podstawowego strony ustalają: 
wysokość składki ubezpieczeniowej: ___________________ 
 
słownie: ________________________________________________________________________ 
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3. Składka za zgłoszony w danym miesiącu sprzęt wywożony z terenu Politechniki Gdańskiej zgodnie 
z postanowieniami Klauzul nr 5 i 6 naliczana będzie według formuły pro rata temporis (za dzień 
ochrony) zgodnie z zaproponowanymi stawkami rocznymi określonymi w formularzu rzeczowo-
cenowym. 

4. Składka za automatyczne pokrycie zwiększenia wartości mienia będzie naliczana według formuły 
określonej w Klauzuli nr 1 w oparciu o zaproponowane stawki określone  
w formularzu rzeczowo-cenowym. 

5. Składki za klauzulę automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia po wypłacie 
odszkodowania zostaną naliczone w oparciu o stawki zaproponowane w formularzu rzeczowo-
cenowym. Suma ubezpieczenia będzie automatycznie uzupełniana po wypłacie odszkodowania 
a składka za klauzulę w trakcie umowy będzie rozliczona co 6 miesięcy. 

6. Składka ubezpieczeniowa określona w formularzu rzeczowo-cenowym jest składką 
ubezpieczeniową stałą na okres obowiązywania umowy. 

7. Rozliczenia finansowe miedzy Zamawiającym a Wykonawcą za ochronę ubezpieczeniową będą 
prowadzone w PLN. 

8. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących 
wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej 
Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie. 

 
§ 5 

FINANSOWANIE 
 
1. Składki ubezpieczeniowe za przedmiot umowy (składki wyliczone przez Wykonawcę w formularzu 

rzeczowo-cenowym) płatne będą w następujący sposób: 
a) składki za ubezpieczenie całego majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego na okres 

od 01.07.2014 do 30.06.2015  płatne będą jednorazowo w terminie do dnia 15.07.2014 roku; 
b) składki za ubezpieczenie całego majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego na okres 

od 01.07.2015 do 30.06.2016  płatne będą jednorazowo w terminie do dnia 15.07.2015 roku 
2. Składki za zgłoszony sprzęt wywożony z terenu Politechniki Gdańskiej zgodnie z postanowieniami 

Klauzul nr 5 i 6 rozliczane będą w systemach miesięcznych do 10-go dnia za poprzedni miesiąc. 
Zamawiający opłacać będzie składki na podstawie rachunku/aneksu przekazanego przez 
Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

3. Składki za automatyczne pokrycie zwiększenia wartości mienia zgodnie z postanowieniami 
Klauzuli nr 1 będzie naliczana w terminach: 31 marca 2015, 31 marca 2016 oraz dodatkowo 
31 lipca 2016 roku Wykonawca wystawi rachunki/faktury za należną składkę uwzględniającą 
różnicę w wielkości składników majątkowych za poszczególne okresy trwania umowy. Zapłata 
składek nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania rachunku/aneksu od Wykonawcy. 

4. Składki za klauzulę automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia po wypłacie 
odszkodowania Zamawiający opłaci na podstawie rachunku/aneksu przekazanego przez 
Wykonawcę w terminie 14 dni od jego otrzymania.   

5. Zapłata składki ubezpieczeniowej nastąpi przelewem w oparciu o wystawioną polisę 
ubezpieczeniową na konto Wykonawcy: 

Bank: ___________________________________ 
 
Numer konta: ______________________________________ 
 
6. Polisy ubezpieczeniowe oraz rachunki/aneksy będą wystawione na adres (z uwzględnieniem 

numeru NIP oraz numeru REGON): 
Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo, w przypadku niewłaściwego wywiązania się przez Wykonawcę 
z realizacji niniejszej umowy, do wstrzymania płatności, do czasu usunięcia nieprawidłowości. 
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§ 6 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w zawarciu ubezpieczenia 

na warunkach określonych w złożonej przez Wykonawcę ofercie w wysokości 1% składki 
ubezpieczeniowej określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia 
01.07.2014 roku do dnia, kiedy nastąpi zawarcie ubezpieczenia włącznie. 

2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp za odstąpienie od niniejszej 
umowy przez jedną ze stron, strona po której leży przyczyna odstąpienia, zapłaci drugiej stronie 
karę umowną w wysokości 10% składki ubezpieczeniowej określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni 
od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej 
odstąpienie od umowy, tj. m.in. w przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę 
lub niewykonywania umowy przez Wykonawcę z należytą starannością. 

4. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach 
Kodeksu Cywilnego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu składki 
ubezpieczeniowej określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

6. Dochodzenie kar umownych za opóźnienie nie wyklucza kar umownych za odstąpienie. 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Postanowienia i warunki określone w SIWZ, a w szczególności zawarte w rozdziale III SIWZ 

potwierdzone przez Wykonawcę w formularzu rzeczowo-cenowym i złożonej ofercie mają 
pierwszeństwo nad załączonymi do oferty ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU). 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 
wyboru Wykonawcy mogą nastąpić jedynie na zasadzie określonej w art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach 
dotyczących przedmiotu umowy: 

a) zmiana obowiązujących stawek podatkowych; 
b) zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy;  
c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia 

i niemożliwego do zapobieżenia. 
d) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego 

zakresu rzeczowego i finansowego umowy. 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz inne obowiązujące przepisy 
prawa, a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody. 

7. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
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Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Załącznik nr 2 - Oferta z dnia _________ złożona przez Wykonawcę 
Załącznik nr 3 – Wykaz majątku, wykaz placówek, wykaz punktów kasowych 
 
 
 
Wykonawca        Zamawiający 
 


