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UMOWA – wzór część A 

 

zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: 

mgr inż. Marka Tłoka – Kanclerza Politechniki Gdańskiej, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora 

Politechniki Gdańskiej; 

zwaną dalej "Zamawiającym" 

oraz 

___________________________________________________________________________________ 

z siedzibą w ________________,  

ul. ________________________. 

REGON: ____________ NIP: ______________ KRS: ______________; 

reprezentowanym przez: 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

zwanym dalej Wykonawcą,  

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164 z póz. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 
Przedmiotem umowy jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej 

armatora, casco dla jachtów, łodzi motorowych i sprzętu wodnego Politechniki Gdańskiej oraz w zakresie 

następstw nieszczęśliwych wypadków załogi i ubezpieczenia rzeczy osobistych załogi w okresie od 01.04.2017 r. 

do dnia 31.03.2019, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia r., określającym przedmiot, 

warunki i zakres ubezpieczenia, oraz ofertą z dnia ________________ r. złożoną przez Wykonawcę, 

stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy i będącymi jej integralną częścią. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 
Ochrona ubezpieczeniowa dla jednostek pływających ujętych w załączniku 1a i 2a do szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia, wynosi dwa lata i rozpoczyna się w dniu 01.04.2017 r. a kończy w dniu 31.03.2019 r.. 
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§ 3 

WARUNKI REALIZACJI UMOWY 
 
1. Przez zawarcie niniejszej Umowy i na warunkach ustalonych na jej podstawie, Wykonawca zobowiązuje się 

spełniać świadczenie odszkodowawcze, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić składkę ubezpieczeniową. 

2. Dokumentem świadczenia usługi ubezpieczenia będą polisy ubezpieczeniowe wystawione oddzielnie dla 

każdej kategorii jednostek pływających, tj. jachty i łodzie motorowe oraz sprzęt wodny, wykazanych 

w załączniku nr 1a i 2a do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca wyda Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia 

w terminach: 

a) do dnia 31.03.2017 r. na ubezpieczenie w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.; 

b) do dnia 31.03.2018 r. na ubezpieczenie w okresie od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2019 r.. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wartości ubezpieczanych jednostek w trakcie okresu realizacji 

zamówienia. Zamawiający szacuje, że może nastąpić zwiększenie wartości (sum ubezpieczenia) jednostek 

pływających w trakcie okresu realizacji zamówienia maksymalnie o kwotę 200 000,00 zł. W takim przypadku 

Wykonawca dokona rozliczenia składki systemem pro rata proporcjonalnie do okresu zmiany oraz wartości 

(sumy ubezpieczenia). 

5. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości ubezpieczonych jednostek pływających, np. o zakup 

nowych jednostek. Zamawiający szacuje, że ilość nowo zakupionych jednostek w trakcie okresu realizacji 

zamówienia może wzrosnąć o 20%. 

6. Ubezpieczenie nowych jednostek pływających realizowane będzie za składkę, zgodną z zaproponowanymi 

stawkami rocznymi określonymi w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 3) naliczaną proporcjonalnie 

do okresu ubezpieczenia systemem pro rata temporis.  

 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu ubezpieczenia jednostek pływających w trakcie okresu 

realizacji zamówienia. Wykonawca dokona rozliczenia składki systemem pro rata temporis proporcjonalnie 

do okresu skrócenia. 

7. Zamawiający zastrzega prawo niezrealizowania lub niepełnego zrealizowania zakupu nowych jednostek. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia.  

 

 

§ 4 

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU 
 

1. Osoba wyznaczona do kontaktu w związku z realizacją umowy ze strony Zamawiającego:  

Pan: mgr inż. Jerzy Kurowski - Kierownik Działu Ochrony Mienia 

tel. /58/ 347 23 38, /58/ 347 22 74; e-mail: jkur@pg.gda.pl; 

Pan: Piotr Glombin - Pracownik Działu Ochrony Mienia 

tel. /58/ 347 23 38, /58/ 347 22 74; e-mail: pglombin@pg.gda.pl. 

mailto:jkur@pg.gda.pl
mailto:pglombin@pg.gda.pl
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2. Osoba wyznaczona do kontaktu w związku z realizacją umowy ze strony Wykonawcy:  

_________________________________________________________________________ 

 

§ 5 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą strony ustalają składkę ubezpieczeniową 

w kwocie: 

_____________________________________________________ 

słownie: ______________________________________________ 

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

strony ustalają składkę ubezpieczeniową w kwocie: 

_____________________________________________________ 

słownie: ______________________________________________ 

3. Składka ubezpieczeniowa opisana w pkt. 1 uwzględnia objęcie ochroną ubezpieczeniową ryzyka udziału 

jednostek pływających w regatach.  

4. Składka ubezpieczeniowa jednostkowa określona w formularzu rzeczowo-cenowym jest składką 

ubezpieczeniową stałą na okres obowiązywania Umowy. 

5. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą za polisę ubezpieczeniową będą prowadzone 

w PLN. 

 

§ 6 

FINANSOWANIE 

1. Zapłata składki ubezpieczeniowej nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawione polisy ubezpieczeniowe, 

przelewem na konto Wykonawcy: 

_________________________________ 

___________________________________ 

2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawione na adres (z uwzględnieniem numeru NIP oraz numeru REGON): 

Politechnika Gdańska 
ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

3. Terminy płatności: 

 

rata data płatności wysokość raty składki w zł (brutto) 
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I 15-05-2017 r.  

II 15-05-2018 r.  

 

4. W przypadku zakupu nowych jednostek (w ramach prawa opcji) Wykonawca wystawi polisy 

ubezpieczeniowe dla nowych jednostek a Zamawiający zapłaci składkę w terminie 30 dni od daty 

wystawienia polisy.  

 

§7 

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 § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 01.04.2017 roku do dnia, kiedy nastąpi zawarcie 

ubezpieczenia włącznie. 

2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej umowy 

przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia, zapłaci drugiej stronie karę umowną 

w wysokości 10% składki ubezpieczeniowej określonej w § 5 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. 

4. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie 

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 § 5 ust. 1 umowy. 

 

 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Postanowienia i warunki określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, potwierdzone przez 

Wykonawcę w formularzu rzeczowo-cenowym i złożonej ofercie mają pierwszeństwo nad załączonymi do 

oferty ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU). 

2. Jeżeli Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy dają szerszy zakres zabezpieczenie niż opisany w SIWZ, 

wówczas mają one zastosowanie. 
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3. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy mogą nastąpić jedynie na zasadzie określonej w art. 144 Ustawy Pzp. 

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. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2 - Oferta z dnia  r. złożona przez Wykonawcę; 

Załącznik nr 3 – Formularz rzeczowo-cenowy  

 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY 


