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TOM II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 

UMOWA  Nr – BZP63/2012 
 

zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  ze zm) 
 
dnia  .................................. w Bydgoszczy  
 
pomiędzy 
Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 30,  

Regon: 340057695 
NIP: 5542647568 
reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 
 
……………………………………………………………………………………………… 
REGON ………………….. 
NIP ……………………….. 
Nr KRS ……………………….. 
Kapitał zakładowy …………. 
reprezentowaną przez 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................... 
zwanym w treści umowy Wykonawcą 
 
 

§ 1 

1) Wykonawca obejmuje ubezpieczeniem:  

• ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 
mienia, 

• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 

• ubezpieczenie sprzętu pływającego, 

• ubezpieczenia komunikacyjne (OC AC NNW Assistance ZK). 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

2) Okres ubezpieczenia  dla ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej rozpoczyna się 

01.01.2013 r.  

3) Okres ubezpieczenia dla ubezpieczeń komunikacyjnych rozpoczyna się zgodnie z terminami 

określonymi w wykazach pojazdów  nr 5 i 6 do SIWZ. 

4) Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 12 miesięcy od daty wskazanej  w umowie 

ubezpieczenia jako dzień rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. 
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§ 2 

Zawarcie umów ubezpieczenia zostało potwierdzone wystawieniem polis dla ubezpieczeń 

wymienionych w §1 w terminach zawarcia tych umów. 

 

§ 3 

1) Łączne wynagrodzenie brutto (z VAT) za roczny okres ubezpieczenia wynosi 

......................................... zł (słownie złotych: 

..................................................................................). 

2) Szczegółowy wykaz składek za poszczególne rodzaje ubezpieczeń przedstawia załącznik nr 1 do 

umowy, wykaz stawek za ubezpieczenie pojazdów przedstawia załącznik nr 2 do umowy. 

3) Ostateczna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,  moŜe ulec zmianie ze względu na 

aktualizację wartości majątku Zamawiającego. 

 

§ 4 

1) Składka za ubezpieczenia majątkowe będzie płatna przez Zamawiającego w czterech ratach, wg 

następującego harmonogramu: 

- I rata do 30.01.2013 r.,  

- II rata do 30.03.2013 r.,  

- III rata do 30.06.2013 r.,  

- IV rata do 30.09.2013 r.  

2) Wynagrodzenie za ubezpieczenia komunikacyjne będzie płatna jednorazowo dla poszczególnych 
pojazdów, za roczny okres ubezpieczenia, w terminie 14 dni od rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej. 

3) W przypadku doubezpieczania składka będzie płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia 
dokumentu potwierdzającego doubezpieczenie. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie będzie przekazywane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w 

banku: ………………………………………………. konto nr 

…………………………………………………….zgodnie z harmonogramem wymienionym w § 4. 

 

§ 6 

Zamawiający, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje 

moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niŜ 50% wartości 

zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 
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§ 7 

W okresie trwania niniejszej umowy, wszelki nowo nabyty majątek, w tym pojazdy, ubezpieczany 
będzie na warunkach szczególnych opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz  
według stawek ubezpieczeniowych określonych w ofercie złoŜonej przez Wykonawcę. 

 

§ 8 

Wykonawca uznaje za wystarczające istniejące u Zamawiającego sposoby zabezpieczenia 
przeciwogniowego i przeciwkradzieŜowego mienia.  

 

§ 9 

Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem 
majątku oraz likwidacją szkód podając dane personalne pracowników oraz numery telefonów. 

 

§ 10 

1. Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmiany w zawartej 
umowie w następujących sytuacjach: 

1) zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji niniejszej umowy; 
2) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej ; 
3) w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 
4) zmianę umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeŜeli zgodnie z nimi 

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 
5) zmiana składki w przypadku zmiany wartości majątku przy zachowaniu dotychczasowych 

stawek. 
2.  Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 
3. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na 
siedzibę   Zamawiającego. 
 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ubezpieczenia mają zastosowanie w kolejności, 
stanowiące jej integralną część:  
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
2) oferta złoŜona przez Wykonawcę, 
3) ogólne warunki ubezpieczenia (OWU ) stanowiące załącznik do oferty  Wykonawcy, 
4) obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 

 

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

     Wykonawca                                                                                      Zamawiający 


