
Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA GENERALNA  
UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI  
NR BGO-BGZ.261.001.2020 

(Wzór umowy)  
 
Zawarta w dniu …………………………………. 2020 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Najwyższą Izbą Kontroli, z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 57, NIP 526-10-58-627, 

REGON 000000052, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Panią Agnieszkę Mielżyńską – p.o. Dyrektora Biura Gospodarczego 

a 

…………………………….. z siedzibą w ……………….., ul.  ……………………, …………………………., wpisanym 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

………………………………………………pod numerem ………………………, o kapitale zakładowym 

……………………… zł (wpłacony w całości), NIP …………….., REGON ……………….., zwanym dalej 

„……………..” reprezentowanym przez: 

 
……………………. – ………………………….. 
……………………. – ………………………….. 
 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej „Stronami”,   

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, została zawarta umowa generalna ubezpieczenia majątku 

i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, zwana dalej „umową”, o następującej treści. 

 

Reprezentanci Stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu umowy stosowne dokumenty, wykazujące 

ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania w imieniu reprezentowanych Stron 

w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia. 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AR), 

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (USE), 

c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). 

Wykaz majątku i lokalizacji Najwyższej Izby Kontroli do ubezpieczenia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. Szczegółowe warunki ubezpieczenia dotyczące zakresów ubezpieczenia określonych w ust. 1, w tym sum 

ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej, limitów odpowiedzialności i miejsc ubezpieczenia, są zgodne z:  



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

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w związku z 

wyjaśnieniami do treści SIWZ z dnia ………….. 2020 r1. - załącznik nr 2 do umowy, 

b) wybraną przez Zamawiającego ofertą z dnia ……………2020 r., która stanowią załącznik nr 3 do 

umowy. 

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

ogólne warunki ubezpieczenia stosowane przez ……………….: 

1) ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich …………………………… stanowiące 

Załącznik nr 4 do umowy, 

2) ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego …………………………..., stanowiące Załącznik 

nr 5 do umowy, 

3) ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ………………………….., stanowiące 

Załącznik nr 6 do umowy 

oraz postanowienia umowy. 

4. W przypadku braku zgodności pomiędzy treścią ogólnych warunków ubezpieczeń Wykonawcy 

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

należy interpretować na korzyść Zamawiającego. 

5. W przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawarcie umów 

ubezpieczenia nie będzie wiązało się z uzyskaniem przez Zamawiającego członkostwa w TUW, a w 

szczególności - ze 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 ubezpieczenia Wykonawca przedłoży statut 

towarzystwa, który stanowić będzie integralną część umowy. (zapis do usunięcia w przypadku innego niż 

TUW Wykonawcy) 

 

§ 2. TERMIN I WYKONANIE UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na okres, od dnia .........2020 r. do dnia ...........  2022 r. 
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu umowy rozpoczyna się od dnia ............ 2020 r. 

3. Zamawiający zastrzega sobie skorzystania z prawa opcji polegającego na wydłużeniu czasu trwania umowy 

o dodatkowe 2 miesiące (do dnia ............2022 r.) na niezmienionych warunkach (m.in. zakres 

ubezpieczenia, taryfy składek – w przeliczeniu pro rata temporis za okres wydłużanej ochrony). Wykonawca 

nie może odmówić, o ile Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż 7 dni 

przed końcem trwania umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje, iż w przypadku przewidzianych w § 6 zmian, warunki ubezpieczenia określone 

w  umowie nie ulegną zmianie. 

5. 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. Przedstawienie faktur nie może być wymagane m.in. w 

sytuacjach, w których Zamawiający nie będzie przystępował do naprawy czy odtworzenia mienia (zgodnie z 

klauzulą pełnej wartości odtworzenia), lub gdy naprawy dokonują osoby lub podmioty niezobowiązane 

przepisami prawa do wystawiania faktur. 

6. Jakiekolwiek niezamierzone błędy lub przeoczenia Zamawiającego w realizacji obowiązków wynikających z 

umowy nie ograniczą praw Zamawiającego wynikających z tej umowy, jeśli taki błąd lub przeoczenie zostaną 

sprostowane lub naprawione niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia ich zaistnienia lub 

                                                           

1 W przypadku braku zmian zapis zostanie usunięty 



od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o ich zaistnieniu (w tym powzięcia wiadomości od 

Zamawiającego). 

7. Umowa zostanie zawarta przez Zamawiającego za pośrednictwem biura brokerskiego PROSPECTOR 

Grupa Konsultingowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trojańskiej 7. Obowiązek zachowania 

poufności, o którym mowa w § 3. nie dotyczy przekazywania danych i informacji przez Wykonawcę 

brokerowi. 

8. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że 

Wykonawca może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające 

wypowiedzenie Umowy przez Wykonawcę uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: 

1) jeżeli wskaźnik szkodowości wyliczony w 8 miesiącu trwania pierwszego rocznego okresu 

ubezpieczenia (liczony jako stosunek sumy odszkodowań i założonych rezerw na zgłoszone szkody do 

składki należnej za ten okres) przekroczy 70% 

2) jeżeli Wykonawca nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do 

warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej.”  
W przypadku rozwiązania Umowy po pierwszym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, Zamawiający 

zachowuje prawo do skorzystania z opcji, o której mowa w ust. 3. 

 

§ 3. POUFNOŚĆ INFORMACJI 

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 Wykonawcę 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 Ubezpieczającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości 

wysłanej na adres poczty elektronicznej Ubezpieczającego, 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. 

8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w 

umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują 

zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

 

§ 4. PRACOWNICY REALIZUJĄCY  UMOWĘ 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wyznaczone do obsługi umowy (o których mowa w pkt. III.13 

załącznika nr 2 do umowy) 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 2019 r., poz. 1040, 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 do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę 

zawarte przez Wykonawcę z Pracownikami realizującymi zamówienie.  

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

zamówienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2, będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników realizujących zamówienie na podstawie umowy o 

pracę. 

 

§ 5. KARY UMOWNE  

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

a. za niedotrzymanie zasad poufności, o których mowa w § 3. - w wysokości 1 000 (słownie złotych: jeden 

tysiąc 00/100) zł za każdy ujawniony przypadek. 

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

o pracę, zgodnie z § 4 umowy – w wysokości 1 000 (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) zł za każdy 

stwierdzony przypadek. 

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

wysokość kar umownych. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZMIAN W UMOWIE 

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

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

1) W przypadku dokonania aktualizacji wartości i rodzaju mienia obejmowanego ubezpieczeniem w ramach 

umowy, wynikającej ze zmian w stanie posiadania Zamawiającego. 

W przypadku zmian w stanie posiadania Zamawiającego powodujących wzrost wartości mienia o więcej niż 

30.000.000 zł w okresie ubezpieczenia, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy w ciągu 30 dni od 

zakończenia okresu ochrony, a Wykonawca za udzieloną automatyczną ochronę naliczy składkę od kwoty 

przewyższającej ww. limit bezskładkowy, stosując określone w umowie stawki przyjęte dla poszczególnych 

rodzajów mienia. Należna składka dodatkowa będzie odpowiadała 50% tak naliczonej składki. 

Jeżeli w związku ze zmianami stanu posiadania Zamawiającego wartość mienia wycofanego 

z ubezpieczenia przekroczy wartość mienia nowonabytego w okresie ubezpieczenia, to Zamawiającemu 

przysługuje zwrot składki. Składka będzie rozliczona na koniec okresu ubezpieczenia. Podstawą rozliczenia 

składki będzie różnica stanu sum ubezpieczenia na początek i na koniec rozliczanego okresu. Kwota składki 

do zwrotu będzie obliczana w oparciu o tę różnicę i stawki przyjęte w umowie dla poszczególnych rodzajów 

mienia. Należna składka do zwrotu będzie odpowiadała 50% tak naliczonej składki. 



2) W przypadku zmian miejsca ubezpieczenia wynikających z objęcia przez Zamawiającego nowych 

lokalizacji lub umieszczenia mienia Zamawiającego w nowych lokalizacjach. 

W przypadku objęcia przez Zamawiającego nowej lokalizacji lub umieszczenia mienia w nowej lokalizacji 

Zamawiający w ciągu 90 dni od daty objęcia danej lokalizacji lub umieszczenia w niej mienia powiadomi 

Wykonawcę, a Wykonawca potwierdzi ochronę ubezpieczeniową dla nowej lokalizacji od daty jej 

objęcia/umieszczenia w niej mienia przez Zamawiającego. W przypadku dokonania przez Zamawiającego 

powiadomienia Wykonawcy o nowej lokalizacji w terminie późniejszym niż 90 dni, Wykonawca potwierdzi 

obejmowanie ochroną ubezpieczeniową nowej lokalizacji od dnia następnego po dniu, w którym otrzymał 

powiadomienie Zamawiającego. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty dotyczące wysokości 

składek w następujących przypadkach: 

a. zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2018 r. poz. 

2177, ze zm.); 

c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2215, ze zm.). 

3. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wysokości składek w wypadku 

wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian, o której mowa w ust. 2. 

4. Zmiana wysokości składek obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3, nie 

wcześniej jednak niż wejście w życie zmienionych przepisów oraz otrzymaniu przez Zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w ust. 6. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a, wartość netto składek nie zmieni się, a określona 

w aneksie wartość brutto składek zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

6. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 lit. a, wprowadzenie zmian wysokości składek wymaga 

uprzedniego złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku zawierającego: 

a. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. b, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz dokładne wyliczenie wysokości składek po zmianie umowy, w tym wykazanie związku 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia składek, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 2 

lit. b, na kalkulację składek. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem płacy minimalnej. 

Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia 

wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia 

wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej; 

b. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. c, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty składek po zmianie umowy, w tym wykazanie związku 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia składek a wpływem zmiany zasad, o których mowa w 

ust. 2 lit. c, na kalkulację składek. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 

2 lit. c; 

c. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. d, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty składek po zmianie umowy, w tym wykazanie związku 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia składek a wpływem zmiany zasad, o których mowa w 

ust. 2 lit. d, na kalkulację składek. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 



umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 

2 lit. d. 

7. Zamawiającemu przysługuje w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6, 

żądanie udostępnienia do wglądu księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny 

zasadności wprowadzenia zmiany. 

8. Każda zmiana umowy w zakresie wysokości składek z przyczyn określonych w ust. 2, obejmować 

będzie wyłącznie płatności za tę część umowy, których zmiana ta dotyczy i których w dniu zmiany 

odpowiednio stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie 

wykonano. 

9. W przypadku przekazania części mienia Zamawiającego innemu podmiotowi administracji publicznej, na 

wniosek Zamawiającego w umowie ubezpieczenia może zostać wskazany ten podmiot administracji 

publicznej jako ubezpieczony w stosunku do przekazanego mu mienia. 

10. W przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, które mają zastosowanie do umowy 

generalnej Strony uzgodnią zakres i sposób ich wprowadzenia. 

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

likwidacji szkód i zaoferowania Zamawiającemu wprowadzenia tych zmian w umowie, strony mogą uzgodnić 

ich wprowadzenie, jeżeli są korzystne dla Zamawiającego i nie wiążą się ze zwyżką zagwarantowanych 

w umowie taryf składki. 

12. W przypadku zmian w zakresie działalności prowadzonej przez Zamawiającego lub zmian 

organizacyjnych lub wejścia w posiadanie specyficznego – niemieszczącego się w żadnej z objętych umową 

kategorii mienia, mogących mieć wpływ na postanowienia umowy, w szczególności na zakres ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej i konieczność jego dostosowania do zmienionego zakresu działalności, 

niezbędne modyfikacje zostaną wprowadzone do umowy na podstawie uzgodnień między Stronami. 

13. W razie stwierdzenia jakichkolwiek niezamierzonych błędów lub przeoczeń w dokumentacji, 

zgłoszeniach lub realizacji umowy Strony uzgodnią sposób ich sprostowania. 

14. W przypadku objęcia w posiadanie, przyjęcia w użytkowanie lub zakupu mienia, którego rodzaj nie był 

przewidziany w formularzu oferty lub w SIWZ, niezbędne modyfikacje w tym wprowadzenie odrębnej taryfy 

składki odnoszącej się takiego rodzaju mienia, zostaną wprowadzone do umowy na podstawie uzgodnień 

między Stronami. 

15. Zamawiający przewiduje zmiany umowy, które wynikają z klauzul przewidzianych w SIWZ. 

 
§ 7. WYNAGRODZENIE 

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

wynagrodzenie w wysokości: ……………………. zł netto = brutto (słownie: ……………………) – 

„Wynagrodzenie”, a w przypadku skorzystania z prawa opcji dodatkowo nie więcej niż ………………………zł 
netto = brutto (słownie:…………………)- „Prawo opcji”. Strony zastrzegają, że wartość powyższa może ulec 

zmianie w związku z możliwymi zmianami umowy wynikającymi między innymi ze zmian w stanie posiadania 

Zamawiającego lub zmian w zakresie działalności prowadzonej przez Zamawiającego, stosownie do 

postanowień § 6. 

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

oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 8. PŁATNOŚCI 

1. Składki wynikające z wystawionych polis ubezpieczeniowych będą regulowane przez Zamawiającego w 

ratach rocznych – pierwsza rata płatna na początku okresu ubezpieczenia, druga rata płatna po 12 

miesiącach, a w przypadku skorzystania z prawa opcji – po złożeniu oświadczenia o skorzystaniu z prawa 

opcji, przelewem, w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 



2. Za datę płatności składki uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, pod warunkiem, 

że na rachunku znajdowała się wystarczająca ilość środków. 

3. Nieopłacenie składki w terminie nie powoduje rozwiązania Umowy ubezpieczenia ani zawieszenia udzielanej 

ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązana jest 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. 

4. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191, ze zm.), przesyłanie ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych. 

§ 9. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW 

1 2.  W następujących częściach Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy  podwykonawcom: 

-  ……………………………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane podwykonawców niezwłocznie 

po ich wyborze, ale nie później niż przed przystąpieniem do realizacji danej części przedmiotu Umowy.  

1 3.  Wykonawca wykona przedmiot Umowy bez udziału podwykonawców. 

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmieniać / wprowadzać ww. podwykonawców pod warunkiem 
uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 
 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy, pod 

rygorem nieważności, na osobę trzecią. 

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

interpretację. 

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

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy ponad te, które zostały wskazane w § 6. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, 

o których mowa w art. 145 Ustawy. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową ubezpieczenia będą miały zastosowanie przepisy Ustawy, ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, ze 

zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.). 

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

Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w pkt 

XIX.4 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 

                                                           

2 Niepotrzebne skreślić. 
3 Niepotrzebne skreślić. 



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.4 SIWZ. 

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

a) nieuzasadnione przekroczenie przez Wykonawcę 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 przez Wykonawcę ustalonych zapisami SIWZ terminów wykonania 

oględzin po szkodzie daje Zamawiającemu prawo uznania, że Wykonawca - w następstwie rażącego 

niedbalstwa, nienależycie wykonuje zamówienie. 

10. Procedura likwidacji szkód wraz z postanowieniami dotyczącymi bieżącej obsługi Umowy zostanie 

uzgodniona przez Strony po podpisaniu Umowy. 

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

oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

12. Integralną część Umowy stanowią: 

a) Załącznik nr 1 - Wykaz majątku i lokalizacji Najwyższej Izby Kontroli do ubezpieczenia 

b) Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

c) Załącznik nr 3 – Oferta na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Najwyższej Izby Kontroli 

z dn. …………… 2020 r.; 

d) Załącznik nr 4 – ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich ……………; 

e) Załącznik nr 5 – ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego …………; 

f) Załącznik nr 6 – ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej…………. 

 

 

......................................................  ...................................................... 
(pieczęć i podpisy osób  

reprezentujących Wykonawcę) 
 (pieczęć i podpisy osób 

reprezentujących Zamawiającego) 
 


