Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY
UMOWA UBEZPIECZENIA nr ……………………
zwana dalej „Umową” zawarta w Szczecinie w dniu ...................................... r. pomiędzy:
Gminą Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
REGON: 811684232; NIP: 8510309410
w imieniu której działa:
……………………………………
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym” lub „Ubezpieczającym”
a
……………………………………………..
z
siedzibą
w
…………………,
ul.
………………………………….., ……-……… …………………………., wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………, …………..
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………….,
NIP ……………….., nr REGON ………………………, kapitał zakładowy:
…………………. PLN, opłacony w całości,
reprezentowaną przez:
1) …………………
2) …………………
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”
zwanymi również łącznie „Stronami”
Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę „Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych w związku
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz
z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk
piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej”.
§1
Postanowienia ogólne
1. Umowa reguluje prawa i obowiązki Stron oraz zasady współpracy pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą związane z udzieleniem i realizacją ubezpieczeń objętych
treścią niniejszej Umowy.
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2. W ramach niniejszej Umowy Strony zobowiązują się poprzez wspólne i zgodne działanie
w dobrej wierze, stosując zasady dobrej praktyki, dołożyć należytej staranności
niezbędnej przy wykonywaniu Umowy.
3. Zamawiającego reprezentuje na podstawie Uchwały nr 1037/2000 Zarządu Miasta
Szczecina z dnia 22.11.2000 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marii
Niewęgłowskiej brokerowi ubezpieczeniowemu oraz Zezwolenia Komisji Nadzoru
Finansowego nr 1562/09 POMERANIA BROKERS Sp. z o.o. - broker ubezpieczeniowy
(„Broker”) w zakresie określonym niniejszą Umową, z wyłączeniem składania
oświadczeń woli w zakresie realizacji zobowiązań i wierzytelności Gminy Miasto
Szczecin wynikających z niniejszej Umowy.
4. Wszelkie uprawnienia i obowiązki Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy może
realizować w imieniu i na rzecz Zamawiającego inwestor zastępczy – Inwestycje Miejskie
Stadion sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, nr KRS 0000705196, zwany dalej
„Pełnomocnikiem”. Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
5. Zamawiający zobowiązany jest pisemnie powiadomić Wykonawcę o każdorazowej
zmianie Brokera oraz o każdorazowym cofnięciu upoważnienia udzielonego Brokerowi
Uchwałą nr 1037/2000 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 22.11.2000 r.
§2
Definicje
Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:
1. SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na
„Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową
i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich
oraz infrastruktury towarzyszącej”;
2. OWU – należy przez to rozumieć Ogólne Warunki Ubezpieczeń, stosowane przez
Ubezpieczyciela dla danego ryzyka ubezpieczeniowego w dniu zawarcia niniejszej
Umowy;
3. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.);
4. Inwestycja – należy przez to rozumieć zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum
Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im.
Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej” oraz
zadania towarzyszące (uzupełniające), zgodnie z zawieranymi umowami;
5. Kodeks cywilny – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
6. Kontrakty na zadania towarzyszące (uzupełniające) – należy przez to rozumieć wszelkie
kontrakty inne niż umowa z dnia 8 marca 2019 r. nr BS-III.032.34.2019.BK, zawarta w
celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla Inwestycji;
7. Opis przedmiotu zamówienia – należy przez to rozumieć załącznik nr 5 do SIWZ.
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§3
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Zamawiającego, zgodnym z zapisami
niniejszej Umowy oraz w zakresie nie mniejszym niż określony w Opisie przedmiotu
zamówienia.
W zakresie niniejszej Umowy przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej są w
szczególności określone w Opisie przedmiotu zamówienia:
1) Roboty budowlano-montażowe, w tym urządzenia, materiały, robocizna;
2) Sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy.
Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia oraz zakresu udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia.
Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej Umowy objęte są kontrakty na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz
z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie,
boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej” oraz kontrakty na zadania
towarzyszące (uzupełniające), pod warunkiem, że jednostkowa wartość kontraktów na
zadania towarzyszące (uzupełniające) nie przekracza 2 000 000,00 PLN brutto (słownie
złotych: dwa miliony) oraz łączna wartość kontraktów na zadania towarzyszące
(uzupełniające) nie przekracza 15 000 000,00 PLN brutto (słownie złotych: piętnaście
milionów).
Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dla kontraktów na zadania
towarzyszące (uzupełniające) jest:
1) rozpoczęcie się i zakończenie się okresu ich realizacji w okresie obowiązywania
Umowy, określonym w § 6 pkt 1 Umowy;
2) zgłoszenie kontraktu na zadanie towarzyszące (uzupełniające) Wykonawcy przed datą
rozpoczęcia wykonania usługi, robót budowlanych lub dostaw wynikających z
zawarcia kontraktu na zadanie towarzyszące (uzupełniające).

§4
Warunki ubezpieczenia
1. Poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień:
1) niniejszej Umowy,
2) SIWZ i załączników do SIWZ oraz
3) Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka
ubezpieczeniowego. OWU stanowią załącznik nr 2 do Umowy.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww.
postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie
korzystniejsze dla Zamawiającego.
§5
Tryb zawarcia umowy ubezpieczenia
1. Wykonawca potwierdzi zawarcie umowy ubezpieczenia polisą lub innymi dokumentami
ubezpieczeniowymi, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zawarcia Umowy.
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2. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy do ubezpieczenia kontraktów na zadania
towarzyszące (uzupełniające), Wykonawca wystawi certyfikat lub inny dokument
ubezpieczeniowy potwierdzający objęcie ubezpieczeniem ryzyk wynikających z
kontraktów na zadania towarzyszące (uzupełniające) najpóźniej w ciągu 5 dni po
otrzymaniu zgłoszenia, o jakim mowa w § 3 ust. 5 pkt 2 Umowy.
3. Polisa lub inne dokumenty ubezpieczeniowe ze strony Zamawiającego będą podpisywane
przez Prezesa Zarządu pełnomocnika Zamawiającego lub przez osobę / osoby
upoważnioną/upoważnione.
§6
Okres trwania Umowy
Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony, to jest od dnia jej podpisania:
1) w pełnym zakresie usługi, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem
klauzul nr 003 i 004) - do dnia przejęcia zakończonego zadania inwestycyjnego przez
Zamawiającego, potwierdzonego odpowiednim dokumentem, lecz nie później niż do
dnia 7 września 2022 r.;
2) w zakresie klauzul numer 003 i 004 - przez okres rękojmi / konserwacji tj. 60 miesięcy
od dnia następnego po dniu przejęcia przez Zamawiającego zakończonego zadania
inwestycyjnego potwierdzonego odpowiednim dokumentem, lecz nie później niż do
dnia 7 września 2027r.

1.
2.
3.

4.

§7
Suma gwarancyjna, sumy ubezpieczenia oraz składka ubezpieczeniowa
Sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności dla poszczególnych ryzyk ustala się
zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
Składki za ubezpieczenie płacone w ramach niniejszej Umowy kalkulowane będą według
stawki określonej w załączniku nr 1a do SIWZ, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
Postanowienia ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie przy rozliczaniu klauzuli
automatycznego wzrostu wartości Inwestycji oraz zgłoszenia Wykonawcy do
ubezpieczenia kontraktów na zadania towarzyszące (uzupełniające). Należna z tego tytułu
składka, będzie opłacana przez Ubezpieczającego w terminie 30 dni od dnia wystawienia
polisy, certyfikatu lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, dotyczącego ww.
okoliczności powodujących zwiększenie wartości Umowy. W przypadku przedłużenia
okresu ubezpieczenia ponad okres wynikający z klauzuli bezskładkowego przedłużenia
okresu ubezpieczenia, składka dodatkowa naliczana będzie pro rata temporis za każdy
dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej ponad okres wynikający z powyższej
klauzuli.
Zamawiający, z tytułu ubezpieczenia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia dla
przedmiotu ubezpieczenia obejmującego prace kontraktowe oraz sprzęt, wyposażenie
i zaplecze budowy, opłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości …………..…
PLN (słownie złotych: …………………………………………), obliczoną na podstawie
stawki określonej w Ofercie Wykonawcy pomnożonej przez sumę ubezpieczenia
(odpowiednio suma ubezpieczenia wartości prac kontraktowych oraz suma ubezpieczenia
sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy). Płatność składki ubezpieczeniowej nastąpi w 2
(dwóch) ratach płatnych na podstawie wystawionej przez Wykonawcę polisy
ubezpieczeniowej lub innych dokumentów ubezpieczeniowych w wysokościach rat
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składki i terminach określonych w tych dokumentach z zastrzeżeniem, że termin zapłaty
każdej z rat winien przypadać najpóźniej w dniu 31 grudnia 2019r.
5. Składka określona w ust. 4 stanowi Wartość Umowy.
6. Wartość Umowy może ulec zwiększeniu wskutek rozliczania klauzuli automatycznego
wzrostu wartości Inwestycji, przedłużenia okresu ubezpieczenia ponad okres wynikający
z klauzuli bezskładkowego przedłużenia okresu ubezpieczenia oraz zgłoszenia
Wykonawcy do ubezpieczenia kontraktów na zadania towarzyszące (uzupełniające),
zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3 niniejszej Umowy, jednakże nie więcej niż o 25%.
7. Wysokość poszczególnych rat oraz terminy płatności mogą ulec zmianie na wniosek
Zamawiającego, po uzyskaniu akceptacji Wykonawcy.
§8
Franszyzy, udział własny
1. Franszyza redukcyjna dla poszczególnych ryzyk określona została w Opisie przedmiotu
zamówienia.
2. Franszyza integralna zostaje zniesiona dla wszystkich ryzyk.
3. Udział własny zostaje zniesiony dla wszystkich ryzyk.

1.

2.
3.

4.
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§9
Likwidacja szkód
W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem niniejszej
Umowy, w postępowaniu dotyczącym likwidacji szkody, Zamawiającego reprezentuje
broker ubezpieczeniowy Pomerania Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, któremu
Zamawiający udziela w tym zakresie pełnomocnictwa. Wykonawca jest zobowiązany
każdorazowo zawiadamiać brokera ubezpieczeniowego Zamawiającego o wszelkich
podejmowanych czynnościach, decyzjach, oraz wypłatach odszkodowań, bez względu na
takie zawiadomienie przesłane Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu.
Szkody będą zgłaszane do Wykonawcy w formie pisemnej lub telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub na fax.
Wykonawca skontaktuje się z osobą wskazaną w druku zgłoszenia szkody niezwłocznie
po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, Ubezpieczonego lub Brokera, nie później
niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od chwili otrzymania zgłoszenia, podając nr szkody,
dane kontaktowe do likwidatora i termin oględzin miejsca zdarzenia, jeżeli te ostatnie
będą w ocenie Wykonawcy niezbędne.
Wykonawca deklaruje możliwość przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia lub
przedmiotu szkody na wniosek poszkodowanego, Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
jeśli oględziny w ocenie Wykonawcy okażą się niezbędne do likwidacji szkody: w
terminie do 3 dni roboczych od momentu przekazania zawiadomienia o szkodzie / w
terminie do 5 dni roboczych od momentu przekazania zawiadomienia o szkodzie1.
Odszkodowanie będzie wypłacane przez Wykonawcę na zasadach określonych w
Umowie i OWU.
Odszkodowanie będzie wypłacane podmiotom bezpośrednio poszkodowanym lub
podmiotom wskazanym przez Ubezpieczonego w procesie likwidacji szkody.

1 Niewłaściwe

skreślić
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7. Termin do wypłaty zaliczki wynosi 14 dni roboczych od dnia przyjęcia
odpowiedzialności przez Wykonawcę, pod warunkiem otrzymania kompletu
dokumentów pozwalających na wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności Wykonawcy oraz pozwalających na ustalenie odszkodowania, w tym
w szczególności jego bezspornej części. Wypłata zaliczki następuje na pisemny wniosek
Zamawiającego, Ubezpieczonego lub Brokera zgłoszony w formie pisemnej lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub na fax.
8. Wysokość wypłaconej zaliczki wynosić będzie wartość bezspornej części
odszkodowania, natomiast rozliczenie szkody nastąpi po przedstawieniu dokumentów,
jakie zgodnie z decyzją Wykonawcy, znajdującą oparcie w postanowieniach OWU, są
niezbędne do zakończenia procesu likwidacji szkody, o ile pozostają one w związku ze
szkodą.
9. W sytuacji szkód nagłych i dużych rozmiarów Wykonawca zobowiązuje się do
przystąpienia do procedury likwidacyjnej szkód w ciągu 2 dni roboczych (48 godzin) tj.
najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego,
Ubezpieczonego lub Brokera. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia
listy nazwisk osób, które w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Zamawiającego
powołane zostały do obsługi tego rodzaju zdarzeń. Wykonawca wyznacza
koordynatora/opiekuna Zamawiającego i Ubezpieczonego, tj. osobę / osoby
dedykowaną/e do obsługi likwidacji szkód:
1) Pan/Pani …………………………………………….
2) Pan/Pani …………………………………………….2
10. Zmiana osoby/osób, o której/ych mowa w ust. 9, wymaga pisemnego zgłoszenia
Zamawiającemu i nie stanowi zmiany umowy.

1.

2.
3.
4.
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§ 10
Wypowiedzenie oraz odstąpienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić
od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej Umowy z powodu
okoliczności, o których mowa w art. 145a Ustawy Pzp.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części Umowy.
Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu
cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy
ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w sytuacjach
gdy:
1) zostanie złożony wniosek o likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy, Wykonawca
stanie się niewypłacalny lub wszczęte zostanie przeciwko niemu postepowanie
egzekucyjne, wskutek którego Wykonawca stanie się niewypłacalny i utraci zdolność
wykonania Umowy,

Należy wpisać imię i nazwisko osoby, jej stanowisko, bezpośredni numer telefonu oraz adres e-mail.
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2) Wykonawca utraci prawo do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej,
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionej przyczyny albo nie
kontynuuje ubezpieczenia pomimo wezwań Zamawiającego.
5. Mając na uwadze brzmienie art. 814 Kodeksu cywilnego, Strony zgodnie
postanawiają, że niezapłacenie przez Zamawiającego w terminie kolejnej raty składki
nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy.
6. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy wymaga się
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Rozwiązanie niniejszej Umowy wskutek wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy
nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań z niniejszej Umowy powstałych w trakcie jej
obowiązywania.
§ 11
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane będą
z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa. Wszelkie zmiany
warunków niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Zmiany dokonywane będą w formie aneksów do Umowy.
2. .Zamawiający na podstawie art. 144 Ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia
zmian istotnych do niniejszej Umowy polegających na:
1) zmianie terminów wykonania Umowy w sytuacji gdy na mocy zmiany umowy
wiążącej Zamawiającego z wykonawcą Inwestycji, wydłużeniu ulegnie termin
realizacji Inwestycji wskazany w § 6 Umowy,
2) zmianie wartości Umowy, jeżeli:
a) wystąpią określone niniejszą Umową okoliczności uzasadniające zmianę
wysokości składki ubezpieczeniowej,
b) nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 Ustawy, o ile będzie to
miało wpływ na Wartość Umowy;
3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej Umowy jeżeli:
a) wystąpią zmiany przepisów prawa, które powodować będą konieczność
rozszerzenia danego ubezpieczenia określonego w niniejszej umowie lub
spowodują niezasadność danego ubezpieczenia;
b) konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia określonego w niniejszej umowie
będzie wynikała z zobowiązań umownych Zamawiającego określonych umową z
wykonawcą Inwestycji;
c) wystąpią zmiany stanu faktycznego, które powodować będą konieczność
rozszerzenia danego ubezpieczenia, skorygowania sum ubezpieczenia, limitów
lub spowodują niezasadność danego ubezpieczenia (np. zmiana w zakresie robót,
pojawienie się lub ujawnienie nowych zagrożeń, okoliczności pociągających za
sobą możliwość powstania wypadku);
3. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia
(Wartości Umowy) w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
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4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie
obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust.
3, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku (oświadczenia wraz z
uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi wpływ zmian na wartość Umowy).
5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy, Wartość Umowy
ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze
zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości
zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy Wartość Umowy
ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on
zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 4 ustawy, Wartość Umowy
ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy jaki będzie on
zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany.
9. Wprowadzenie zmian Wartości Umowy wymaga uprzedniego złożenia przez
Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami
potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 5 - 8 na Wartość Umowy.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§ 12
Postanowienia końcowe
Wykonawca potwierdza, że znane są mu wszelkie okoliczności mające wpływ na ocenę
prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego i nie będzie naliczał dodatkowej
składki, o której mowa w art. 816 Kodeksu cywilnego.
Niniejsza Umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach
i w trybie określonych w ww. ustawie.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Ustawy, Kodeksu cywilnego , ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.) oraz inne przepisy
powszechnie obowiązujące.
Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy oraz aneksy stanowią integralną część
Umowy i powinny być interpretowane zgodnie z jej treścią oraz zgodnie z treścią SIWZ.
Przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest informować
pisemnie Zamawiającego w terminie do 7 (siedmiu) dni od zaistnienia zdarzenia o zmianie
siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu do korespondencji, ogłoszeniu upadłości
Wykonawcy lub likwidacji Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym
uczestniczy Wykonawca, zawieszeniu działalności Wykonawcy, zajęciu majątku
Wykonawcy, uniemożliwiającym dalszą realizację przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
Wszelka korespondencja będzie przekazywana drugiej Stronie osobiście lub zostanie
wysłana pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres:
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1. Zamawiającego: ………………
2. Wykonawcy: …………………..
Strony dopuszczają również możliwość przekazania dokumentów przy użyciu systemu
elektronicznej komunikacji w taki sposób, żeby adresat mógł się z nimi zapoznać.
7. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy, w całości lub w części, nie wpłynie
na ważność pozostałych postanowień Umowy. W takim wypadku Strony zastąpią
postanowienia nieważne postanowieniami ważnymi, które odpowiadają w największym
możliwym stopniu ich woli.
8. Spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego. Umowa podlega prawu polskiemu.
9. Umowę sporządzono w …………… jednobrzmiących egzemplarzach, ………… dla
Zamawiającego oraz …………. dla Wykonawcy.

……………………………………
WYKONAWCA

………………………………….
ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
1. Pełnomocnictwo udzielone Inwestycje Miejskie Stadion sp. z o.o. (§ 1 ust. 4 Umowy).
2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (§ 4 ust. 1 pkt 3 Umowy).
3. Kalkulacja składki (§ 7 ust. 2 Umowy).
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