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Załącznik nr 7 do specyfikacji 

 (WZÓR  UMOWY) 

 

UMOWA   NR   ZP/146/055/U/19 

 
zawarta w dniu …………………………………………….. w Gdańsku pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (80-233),                    
REGON:  000001620, NIP:  584-020-35-93,   

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez:                  

mgr inż. Mariusza Milera – p.o. Kanclerza Politechniki Gdańskiej  
zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a  
.................................................................................................................................................... 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS .............................../posiadającą REGON: ...........................  
i NIP: .............................., reprezentowaną przez:  

.................................................................................................................................................... 

albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG) 

Imię i nazwisko …………………………………….., działającym pod firmą ……………………………………..……….,                    

z siedzibą w ……………………….. przy ulicy …………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji   
i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ………………………….., REGON ……………………………….....,  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
w wyniku dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY w postępowaniu                        

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.                 

z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawarto umowę treści następującej: 
 

§ 1  

Przedmiot umowy 
 

Przedmiotem umowy jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej i kontraktowej w związku z prowadzoną działalnością Zamawiającego w zakresie, który 

standardowo jest wyłączony z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia tj. prace na statkach, okrętach                

(w tym podwodnych), w portach, na poligonach itp. w okresie od dnia 01.07.2019 roku do dnia 
30.06.2020 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. 

 

§ 2  
Termin realizacji przedmiotu umowy 

 
Termin realizacji umowy: od dnia 01.07.2019 roku do dnia 30.06.2020 roku z zastrzeżeniem, że 

postanowienia zawartej umowy z Wykonawcą, potwierdzonej wystawioną polisą funkcjonować będą 
do czasu wygaśnięcia polisy z włączeniem: 

a) przyjętych terminów na zgłoszenie szkód określonych w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia” 

Wykonawcy; 
b) ustawowych terminów dotyczących przedawnień roszczeń. 

 
§ 3 

Warunki realizacji umowy 

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

zobowiązuje się spełnić świadczenie odszkodowawcze, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 
składkę ubezpieczeniową. 
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2. Wykonawca wystawi polisę na roczny okres ochrony ubezpieczeniowej tj 01.07.2019                              

– 30.06.2020. 
3. Zamawiający będzie ubędzie ubezpieczony od następujących ryzyk: 

a) Odpowiedzialność cywilna deliktowa; 

b) Odpowiedzialność cywilna kontraktowa; 
4. Do realizacji zamówienia 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. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępniane są przez strony sobie 

wzajemnie, w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się 

administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych. 

 
§ 4 

Składka ubezpieczeniowa 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy objętego zamówieniem zgodnie ze złożoną ofertą strony 

ustalają składkę ubezpieczeniową w kwocie: 
 wysokość składki ubezpieczeniowej: ………………  

 słownie: ……………………. 
2. Składka za klauzulę automatycznego uzupełnienia sumy gwarancyjnej po wypłacie 

odszkodowania (pod warunkiem przyjęcia jej do ubezpieczenia) zostanie naliczona w oparciu                  
o stawkę zaproponowaną w formularzu rzeczowo-cenowym. Suma ubezpieczenia będzie 

automatycznie jednokrotnie uzupełniona po wypłacie odszkodowania. 

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

4. Rozliczenia finansowe miedzy Zamawiającym a Wykonawcą za usługę będą prowadzone                   
w PLN. 

5. 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 

Warunki płatności 

 
1. Wymagania dotyczące płatności składek: 

a) Składka za ubezpieczenie zgodnie z przedmiotem zamówienia (składka wyliczona przez 
Wykonawcę w formularzu rzeczowo-cenowym) płatna będzie do 31.07.2019.  

b) Składki za klauzulę automatycznego uzupełnienia sumy gwarancyjnej po wypłacie 
odszkodowania Zamawiający opłaci na podstawie rachunku/aneksu przekazanego przez 

Wykonawcę w terminie 14 dni od jego otrzymania.   

2. Zapłata składki ubezpieczeniowej nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: 
 Bank: …………………………….. 

 ……………………………………. 
3. Polisa ubezpieczeniowa oraz rachunki/aneksy będą wystawione na adres (z uwzględnieniem 

numeru NIP oraz numeru REGON): 

Politechnika Gdańska 
ul. G. Narutowicza 11/12; 80-233 Gdańsk 

mailto:jkur@pg.gda.pl
mailto:pglombin@pg.gda.pl
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo, w przypadku niewłaściwego wywiązania się przez 

Wykonawcę z realizacji niniejszej umowy, do wstrzymania płatności, do czasu usunięcia 
nieprawidłowości. 

 

§ 6 
Kary umowne 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych 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 01.07.2019 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. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest 
dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu składki 
ubezpieczeniowej. 

 
§ 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. Jeżeli Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy dają szerszy zakres zabezpieczenie niż opisany 

w SIWZ, wówczas mają one zastosowanie.  
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 ust. 1 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 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 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 Załącznik nr 2 - Oferta z dnia _________ złożona przez Wykonawcę 

 
 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 

 
 


