
 1 

Załącznik D 

UMOWA nr 

 

 

Zawarta w dniu ..................... r. pomiędzy: 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ciechnowie Sp. z o. o. 

ul. Okrzei 14, 06 – 400 Ciechanów 

 

reprezentowaną przez   

 

Łukasza Lewandowskiego – Prezes Zarządu 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

 

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

 

reprezentowanym przez: 

 

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

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z 

wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu 

nieograniczonego, przy udziale Eurobrokers sp. z o.o. – pełnomocnika Zamawiającego, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie Zamawiającego określone w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach następujących ubezpieczeń:  

 

ZADANIE PIERWSZE    TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

- ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC i KR). 

 

ZADANIE DRUGIE    TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

- od ognia i innych zdarzeń losowych 

- od kradzieży z włamaniem i rabunku, 

- ubezpieczenie szyb od stłuczenia, 

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
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§2 

Wykonawca udziela Ubezpieczonemu ochrony na okres wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienie, liczony indywidualnie dla każdej jednostki i ryzyka.  

 

§3 

Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie 

stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. 

 

§4 

Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej 

wysokości ............... (słownie: zł).  

                                                            

§5 

Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w następujący sposób:  

 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

Składka płatna w terminie 14 dni od daty początku okresu ubezpieczenia poszczególnych 

pojazdów. 

 

CZĘŚĆ DRUGA 

Składka płatna przelewem do 20.08.2020 r. 

 

§6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia tj.: 

1.  Owu .................................. 

2.   Owu .................................. 

3.  Owu ..................................  

oraz powszechnie obowiązujące przepisy.  

 

Zapisy wskazanych ogólnych warunków ubezpieczenia mają zastosowanie o ile nie stoją w 

sprzeczności z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz niniejszej umowy. 

 

§7 

Do zawartych w wyniku przetargu umów ubezpieczenia mają zastosowanie 

następujące klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej: 

 

1. .......... 

2. .......... 

3. ........... 

 

§8 

Do zawieranych umów ubezpieczenia mają zastosowanie franszyzy i udziały własne w 

następującej wysokości: 

-  ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – ..................... 
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-  ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku – .................... 

-  ubezpieczenie szyb od stłuczenia – ........................., 

-  ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – ....................., 

-  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ............................, 

-  ubezpieczenie Auto Casco - ……………………………………… 

 

§9 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§10 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta przetargowa stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 

 

§11 

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace w okresie obowiązywania 

umowy jak również zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub stawek składek za te ubezpieczenia nie będzie podstawą zmiany 

wynagrodzenia wykonawcy. 

 

§12 

Dopuszcza się możliwość zmian niniejszej umowy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 2 – 6 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

oraz z 2020 r. poz. 288.)  a także w następujących przypadkach: 

1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – na wniosek ubezpieczającego, 

2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku 

zmiany wysokości sumy ubezpieczenia – proporcjonalnie do zmiany sumy ubezpieczenia i 

okresu ubezpieczenia, w którym zmiana będzie obowiązywała, 

3) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i 

ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia 

wysokości sumy gwarancyjnej lub podwyższenia limitów odpowiedzialności – 

proporcjonalnie do zmiany i okresu ubezpieczenia, w którym zmiana będzie 

obowiązywała. 

4) zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe objęte 

niniejszym postępowaniem podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego 

podatku – składka ulegnie podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT; 

5) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian OWU 

Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy 

bez dodatkowej zwyżki składki; 

6) zmiany związane z włączeniem do ochrony ubezpieczeniowej dodatkowych wspólnot 

mieszkaniowych i budynków gminnych zarządzanych przez TBS Sp. z o.o. w trakcie 

obowiązywania umowy, 

7) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących 

przepisów. 
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§13 

Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do ubezpieczenia mienie zgłaszane przez 

Ubezpieczającego w trakcie obowiązywania umowy na warunkach i stawkach nie mniej 

korzystnych niż zaproponowane w ofercie przetargowej. 

 

 

§14 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności z tytułu niniejszej 

umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

 

§15 

Umowę zawarto na okres od 01.08.2019 do 31.07.2021 r.  

 

§16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 

 

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

                Zamawiający                                                         Wykonawca 

                                   

 

 

 

 

UWAGA: 

Zamawiający zastrzega sobie, po wyborze oferty, prawo wprowadzenia do 

umowy zapisów służących jej uszczegółowieniu, a wynikających z treści złożonej 

oferty i zapisów SIWZ. 


