
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA POJAZDÓW  

NR BGO–BGZ.261.030.2018 

(Wzór) 

 

W dniu ……………. 2018 roku w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Najwyższą Izba Kontroli z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Filtrowej 57, NIP 526-10-58-

627, REGON 000000052, zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Panią Agnieszkę Mielżyńską – p.o. Dyrektora Biura Gospodarczego 

a 

.......................................................z siedzibą w ………….., wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..............., ............ Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem ………………., o kapitale zakładowym ……….., NIP  …………….  REGON 

…………………….., zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

-............................................................................ –  ..........................., 

-............................................................................ –  ..........................., 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579, ze zm.), dalej: Ustawa Pzp, została zawarta umowa generalna ubezpieczenia pojazdów 

Zamawiającego, zwana dalej „Umową”, o następującej treści. 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w następującym zakresie:  

a) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

aktualnie: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. 2018 poz. 473), 

dalej: Ustawa, 

b) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w 

związku z ruchem tych pojazdów na terenie krajów objętych Systemem Zielonej Karty (ZK), 

c) ubezpieczenia autocasco (AC), 

d) ubezpieczenia Assistance (ASS), 

e) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW). 



2. Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego do ubezpieczenia pojazdy, 

stanowiące własność Zamawiającego, wymienione w Załączniku nr 1 do Umowy oraz jego uzupełnieniach lub 

aktualizacjach. 

3. Szczegółowe warunki ubezpieczenia dotyczące zakresów określonych w ust. 1 będą zgodne ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a w szczególności z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu 

zamówienia (dalej: OPZ), który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy i wybraną przez Zamawiającego 

ofertą Wykonawcy z dnia ………, , która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

4. Do poszczególnych zakresów ubezpieczenia określonych w ust. 1 zastosowanie mają także następujące 

ogólne warunki ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę: 

a) ogólne warunki ubezpieczenia …………………...., stanowiące załącznik nr 4 do Umowy, 

b) ogólne warunki ubezpieczenia ……………….….., stanowiące załącznik nr 5 do Umowy, 

c) ogólne warunki ubezpieczenia ………………..….., stanowiące załącznik nr 6 do Umowy, 

d) ogólne warunki ubezpieczenia ………………..….., stanowiące załącznik nr 7 do Umowy. 

5. W przypadku braku zgodności pomiędzy treścią ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy 

a postanowieniami Umowy, za rozstrzygające przyjmuje się postanowienia Umowy. Wszelkie wątpliwości 

należy interpretować na korzyść Zamawiającego.  

6. Do niniejszej Umowy Wykonawca wystawi stosowne polisy ubezpieczeniowe lub certyfikaty potwierdzające 

udzielenie ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 

 

§ 2. TERMIN I WYKONANIE UMOWY 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu zawartej umowy rozpoczyna się od dnia 30 czerwca 2018 r. W 

przypadku opóźnienia w terminie zawarcia umowy wynikającego z przeprowadzanej procedury rozpoczęcie 

terminu realizacji zamówienia może nastąpić później niż 30 czerwca 2018 r.  

3. Wykonawca gwarantuje, iż w przypadku zmian wartości, liczby i rodzaju pojazdów Zamawiającego, warunki 

ubezpieczenia określone w niniejszej umowie nie ulegną zmianie. 

4. Wszystkie odszkodowania należne Zamawiającemu będą wypłacane wraz z podatkiem od towarów i usług 

(VAT), jeżeli suma ubezpieczenia zawierała podatek VAT. Jeżeli do wypłaty odszkodowania wymagane będzie 

przedłożenie faktury lub faktur, Zamawiający nie będzie miał obowiązku przekazywania Wykonawcy tych faktur 

w oryginale, a jedynie w kserokopiach, mogących na żądanie Wykonawcy zostać poświadczone przez 

Zamawiającego za zgodność z oryginałem. 

5. Procedura likwidacji szkód wraz z postanowieniami dotyczącymi bieżącej obsługi umowy zostaną uzgodnione 

przez strony w terminie 30 dni od podpisania niniejszej Umowy. 

6. W zawarciu niniejszej Umowy pośredniczy biuro brokerskie PROSPECTOR Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Trojańskiej 7. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w § 6 nie 

dotyczy przekazywania danych i informacji przez Wykonawcę brokerowi. 

7. W przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawarcie umowy 

ubezpieczenia nie wiąże się z uzyskaniem przez Zamawiającego członkostwa w TUW, a w szczególności z 



zobowiązaniem Zamawiającego do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej 

składki oraz z możliwością zmniejszenia świadczeń towarzystwa na rzecz Zamawiającego z tytułu 

ubezpieczeń. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży statut towarzystwa, który stanowić będzie 

integralną część umowy (zapis będzie miał zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy działającego 

w formie TUW – w pozostałych przypadkach niniejszy zapis zostanie usunięty).  

 

§ 3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZMIAN W UMOWIE 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt od 2 do 6 Ustawy 

Pzp, a także w następujących przypadkach i zgodnie z następującymi warunkami: 

1. W przypadku zakupu, sprzedaży, wycofania z eksploatacji lub przekazania pojazdów. 

W przypadku zakupu pojazdu przez Zamawiającego w trakcie okresu ubezpieczenia, na wniosek 

Zamawiającego, może on zostać ubezpieczony na warunkach określonych w Umowie. Wszystkie 

doubezpieczenia będą dokonywane w oparciu o taryfy składki określone umową, zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy. Jeżeli rodzaj pojazdu przyjmowanego w trakcie trwania umowy nie został uwzględniony w 

taryfie składek określonej umową, Wykonawca zaproponuje składki na poziomie cenowym 

odpowiadającym aktualnie obowiązującym na rynku dla danego rodzaju pojazdów, bez uwzględniania 

aktualnego przebiegu szkodowego Zamawiającego. Wprowadzenie odrębnej taryfy składek odnoszącej się 

do takiego rodzaju pojazdu, zostaną wprowadzone do umowy na podstawie uzgodnień między Stronami. 

W przypadku sprzedaży, wycofania z eksploatacji lub przekazania pojazdu objętego Umową zostanie on 

na wniosek Zamawiającego wyłączony z Umowy. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia 

Zamawiającemu przysługuje zwrot składki. Kwota zwracanej składki nie będzie pomniejszana o żadne 

opłaty manipulacyjne i naliczana będzie proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu ochrony 

ubezpieczeniowej. 

Powyższe zmiany mogą zostać dokonane aneksem do polisy, aktualizacją, uzupełnieniem lub innym 

dokumentem potwierdzającym zmiany, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej Umowy. 

2. W przypadku uaktualnienia wartości pojazdów. 

Wartości pojazdów, które będą zgłaszane do ubezpieczenia zgodnie z terminami ekspiracji 

obowiązujących polis, mogą różnić się od wartości podanych w SIWZ po dokonaniu przez Zamawiającego 

ich aktualizacji na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia. Należna składka z tytułu ubezpieczenia AC za dany 

pojazd wraz z wyposażeniem będzie wyliczana w oparciu o tę zaktualizowaną wartość i taryfę składki 

przyjętą w Umowie. Powyższe nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej Umowy. 

3. W przypadku konieczności zmiany zakresu ubezpieczenia pojazdu w związku z podróżą zagraniczną. 

W przypadku wyjazdu ubezpieczonego pojazdu poza terytorium RP i koniecznością czasowego 

rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiający może zwrócić się z wnioskiem o rozszerzenie do 

Wykonawcy. Za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej w związku z wyjazdem za granicę Wykonawca 

może wymagać opłacenia składki dodatkowej według taryf składki określonych w Umowie. Powyższe nie 

wymaga sporządzania aneksu do niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji gdy dotyczą one:  



a) zmiany stawki podatku (VAT) na usługi będące przedmiotem zamówienia – w przypadku ustawowej 

zmiany podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie umowne brutto ulegnie modyfikacji proporcjonalnie do tej 

zmiany;  

b) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalanych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

c) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne;  

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem 

dokonania zmian, o których mowa w pkt 4, będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku 

Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ 

zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. 

Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić od dnia wprowadzenia: 

• nowych stawek podatku od towarów i usług, 

• nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, 

• nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, które mają zastosowanie do Umowy. 

W przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, które mają zastosowanie do Umowy 

ubezpieczenia Strony uzgodnią zakres i sposób ich wprowadzenia. Jednak Wykonawca nie będzie miał 

możliwości podwyższenia wysokości składek OC w przypadku zmian przepisów prawnych rozszerzających 

zakres odpowiedzialności Wykonawcy, w tym ustawowego podwyższenia wysokości obowiązujących sum 

gwarancyjnych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

6. W przypadku zmiany przez Wykonawcę zakresu i warunków ubezpieczenia lub procedur obsługi i likwidacji 

szkód. 

W przypadku zmiany przez Wykonawcę zakresu i warunków ubezpieczenia lub procedur obsługi i likwidacji 

szkód i zaoferowania Zamawiającemu wprowadzenia tych zmian w Umowie, mogą one zostać 

wprowadzone, jeżeli są korzystne dla Zamawiającego i nie wiążą się ze zwyżką zagwarantowanych w 

Umowie taryf składki. 

7. W razie stwierdzenia jakichkolwiek niezamierzonych błędów lub opuszczeń. 

W razie stwierdzenia jakichkolwiek niezamierzonych błędów lub opuszczeń w dokumentacji, zgłoszeniach, 

treści Umowy lub realizacji Umowy strony uzgodnią sposób ich sprostowania. 

 

§ 4. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 2, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości: ………………………. zł netto, tj. ……………………………. zł brutto. Strony 



zastrzegają, że wartość powyższa może ulec zmianie w związku z możliwymi zmianami Umowy wynikającymi 

między innymi ze zmian wartości, liczby i rodzajów pojazdów posiadanych przez Zamawiającego, stosownie 

do postanowień § 3. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą 

Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 5. PŁATNOŚCI 

1. Składki za poszczególne pojazdy płatne będą w ramach rocznych okresów rozliczeniowych, z zastrzeżeniem 

postanowień pkt 11 OPZ, przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionych faktur/rachunków.  

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, pod warunkiem, że na 

rachunku znajdowała się wystarczająca ilość środków. 

3. Nieopłacenie składki w terminie przewidzianym w Umowie nie powoduje rozwiązania umowy, ani zawieszenia 

udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić o tym 

pisemnie Zamawiającego wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin do zapłaty składki. W 

przypadku nie dokonania wpłaty w dodatkowym wyznaczonym terminie, Wykonawca może zawiesić ochronę 

ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. 

 

§ 6. POUFNOŚĆ 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2., Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich 

dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub 

przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, 

nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 

a) dostępnych publicznie, 

b) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby 

trzeciej bez obowiązku zachowania poufności, 

c) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku 

zachowania poufności, 

d) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie 

ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie 

wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie 

Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, 

zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich, 



b) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje umowę i które 

będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania 

poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie 

zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do 

Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz 

poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości 

wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i 

skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 

bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne. 

 

§ 7. PRACOWNICY REALIZUJĄCY ZAMÓWIENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wyznaczone do obsługi Umowy (o których mowa w pkt. 2.6 OPZ) będą 

w okresie wykonywania Umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), dalej: „Pracownicy realizujący 

zamówienie”. 

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni 

robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę złożone przez Pracowników realizujących zamówienie. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym nie krótszym niż 

5 dni roboczych terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę z Pracownikami realizującym zamówienie, w sposób nienaruszający przepisów o ochronie danych 

osobowych w celu potwierdzenia prawdziwości oświadczeń, o których mowa w ust. 2. Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, (tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu nie podlega anonimizacji. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartej przez Wykonawcę z Pracownikami realizującym 

zamówienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3, będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane 

w pkt XIX.3. SIWZ oraz w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec 

każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu 

wpisania jej do treści Umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy 

realizowaniu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy 

wykonywaniu niniejszej Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem 



Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 

RODO oraz określone w pkt XIX.3. SIWZ1. 

§ 8. KARY UMOWNE  

1. Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 

a. za niedotrzymanie zasad poufności, o których mowa w § 6 - w wysokości 1 000 zł brutto za każdy 

ujawniony przypadek. 

b. za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników realizujących zamówienie na podstawie umowy o 

pracę, zgodnie z § 7 Umowy – w wysokości 1 000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

wysokość kar umownych. 

3. W przypadku wszelkich opóźnień w wypłacie należnych odszkodowań Zamawiający ma prawo do naliczenia 

odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy w zakresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej osobie 

trzeciej ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z Umowy. 

2. Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej Umowie jedynie dla jej przejrzystości i nie mają wpływu na jej 

interpretację. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy ponad te, które zostały wskazane w § 3. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy, Ustawy Pzp, 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 

999) oraz Kodeksu Cywilnego. 

6. Klauzula procedur w brzmieniu: ustala się, że: 

a) nieuzasadnione przekroczenie ustalonych zapisami SIWZ i obowiązującymi przepisami prawa terminów 

likwidacji szkody daje Zamawiającemu prawo uznania, że Wykonawca - w następstwie rażącego 

niedbalstwa, nienależycie wykonuje zamówienie, 

b) nieuzasadnione przekroczenie ustalonych zapisami SIWZ terminów wykonania oględzin po szkodzie daje 

Zamawiającemu prawo uznania, że Wykonawca - w następstwie rażącego niedbalstwa, nienależycie 

wykonuje zamówienie. 

7. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

9. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

a) Załącznik nr 1 - Wykaz pojazdów; 

                                                           
1
 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa 
oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć). 



b) Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia; 

c) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia …………….; 

d) Załącznik nr 4 – Ogólne warunki ubezpieczenia …; 

e) Załącznik nr 5 – Ogólne warunki ubezpieczenia …;  

f) Załącznik nr 6 – Ogólne warunki ubezpieczenia …; 

g) Załącznik nr 7– Ogólne warunki ubezpieczenia …; 

 

 

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

(pieczęć i podpisy osób  

reprezentujących Wykonawcę) 

 (pieczęć i podpisy osób 

reprezentujących Zamawiającego) 

 


