MZO/TI/2018/5 - CZĘŚĆ NR 2 – Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
środowiskowej ZOiGO „MZO” S.A. – załącznik nr 4b

1.
PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO Spółką Akcyjną z siedzibą w
Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka nr 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000020645, NIP 6221001188, REGON 250448570, kapitał
zakładowy w wysokości 5.562.650,00 zł opłacony w całości, zwaną dalej również
Ubezpieczającym lub Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Andrzeja Strykowskiego – Prezesa Zarządu,
i Rafała Pietrzykowskiego – Członka Zarządu,
a
firmą:
.....................................
z
siedzibą
w
....................przy
ulicy...............................................,
reprezentowaną przez:
...........................................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tekst jednolity) w trybie
przetargu nieograniczonego (sprawa nr MZO/TI/2018/5) wyboru oferty Wykonawcy, strony
zawarły umowę następującej treści:
§1
1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć odpowiedzialność
cywilną środowiskową.

2.

Szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego (załącznik nr 1
do umowy- SIWZ), stanowią integralną część umowy. W zakresie nieuregulowanym
w niniejszej umowie zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczeń wykonawcy
(załącznik nr 2 do umowy).
§2

Termin obowiązywania umowy jest tożsamy z terminem wykonania zamówienia. Niniejsza
umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30
września 2019 r.

§3
Wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia rocznych polis w zakresie zawartego w SIWZ
wyszczególnienia zakresu rzeczowego przedmiotu ubezpieczenia.
§4
Warunki płatności składki
1. Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1,

w okresie, o którym mowa w § 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną składkę w
kwocie:

____________________PLN (słownie: __________________________)
Określona w ust. 1 składka, będzie płatna na podstawie wystawionych przez
wykonawcę rachunków (polis). Płatność będzie następowała w jednej racie z

terminem płatności 14 dni od początku okresu ubezpieczenia, czyli do dnia
14.10.2018
Za termin opłacenia składki uznaje się datę złożenia dyspozycji przelewu.
2. Określona w ust. 1 składka może ulec zmianie w związku z aktualizacją przedmiotu

ubezpieczenia dokonywaną:
•

2.1. bezpośrednio przed zawarciem umów ubezpieczenia - aktualizacja dotyczy
sytuacji powodujących powstanie ryzyka po stronie Zamawiającego lub przeniesienia
go na inny podmiot: likwidacja, sprzedaż, przekazanie mienia, zakup mienia,
przyjęcie w użytkowanie mienia na podstawie innych umów oraz sytuacji urealnienia
wartości przedmiotu ubezpieczenia, powodujących zmiany sum ubezpieczenia:
zmiany wartości rynkowych pojazdów, zmiany rynkowych kosztów odtworzenia
mienia;

•

2.2. w trakcie trwania umów ubezpieczenia - aktualizacja dotyczy sytuacji
powodujących powstanie ryzyka po stronie Zamawiającego lub przeniesienia go na
inny podmiot: likwidacja, sprzedaż, przekazanie mienia, zakup mienia, przyjęcie w
użytkowanie mienia na podstawie innych umów; rozliczenie składki po aktualizacji
przedmiotu ubezpieczenia dokonywane będzie proporcjonalnie co do dnia (w
systemie pro rata temporis), po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia
bieżących umów ubezpieczenia;

•

2.3. przy odnawianiu umów ubezpieczenia - aktualizacja dotyczy sytuacji
powodujących powstanie ryzyka po stronie Zamawiającego lub przeniesienia go na
inny podmiot: likwidacja, sprzedaż, przekazanie mienia, zakup mienia, przyjęcie w
użytkowanie mienia na podstawie innych umów oraz sytuacji urealnienia wartości
przedmiotu ubezpieczenia, powodujących zmiany sum ubezpieczenia: zmiany
wartości rynkowych pojazdów, zmiany rynkowych kosztów odtworzenia mienia;
dokumenty aktualizujące przedmiot ubezpieczenia przesyłane będą do Wykonawcy
przez pełnomocnika – brokera ubezpieczeniowego - PWS Konstanta S.A. w Bielsku
Białej ul. Warszawska 153 , NIP:9370006146, nie później niż na 5 dni przed końcem
okresu ubezpieczenia bieżących umów ubezpieczenia;

•

2.4.w przypadkach opisanych w pkt.2.1. - 2.3. o ile zwiększeniu ulegnie wartość
przedmiotu zamówienia i tym samym składka określona w ust.1, będą zastosowane
procedury zamówienia uzupełniającego opisane w §1 ust.3 niniejszej umowy.

•

2.5.w przypadkach opisanych w pkt.2.1. - 2.3. o ile zmniejszeniu ulegnie wartość
przedmiotu zamówienia i tym samym składka określona w ust.1, zmianie ulegnie
umowa zgodnie z § 6.

3. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 określona w ust. 1 składka jest stała w

okresie obowiązywania niniejszej umowy.
4. Określona w ust. 1 składka będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy

określony w umowie ubezpieczenia/polisie.

§5
Do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia w granicach udzielonego
pełnomocnictwa, brokera ubezpieczeniowego: PWS Konstanta S.A. w Bielsku Białej ul.
Warszawska 153 , NIP:9370006146 Tomasz Kempara tel. 662 246 212
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§6
Zmiany Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy:
•

•
•
•
•

zmiana terminu wykonania zamówienia / obowiązywania Umowy w przypadku
zmiany przepisów prawnych stanowiących podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia
– dotyczy sytuacji zmiany przepisów nakładających na Zamawiającego obowiązek
zawarcia umowy ubezpieczenia; zmiany terminu wykonania zamówienia /
obowiązywania umowy dokonuje się na pisemny wniosek Zamawiającego i
obowiązuje od dnia następnego; w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia /
obowiązywania umowy Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał
on ochrony ubezpieczeniowej, bez dodatkowych kosztów manipulacyjnych; wraz ze
zmianą terminu wykonania zamówienia / obowiązywania umowy zmianie ulegają
terminy umów ubezpieczenia zawartych w wyniku niniejszej Umowy;
zmiana terminów płatności, liczby rat składki, za zgodą Zamawiającego i
Wykonawcy;
rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, bez naliczania dodatkowej składki, za zgodą
Zamawiającego i Wykonawcy;
korzystna dla Zamawiającego zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian
OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
zmniejszenie wysokości składki w związku ze zmniejszeniem przedmiotu
ubezpieczenia.

2. Zmiany umowy dotyczące zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art.
142, ust. 5
ustawy Pzp., w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) 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,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne,
na zasadach i w sposób określony w poniższych zapisach, jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę:
a)
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku
zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu Umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających
stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do
której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
b)
W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wyliczona zostanie wysokość
cen jednostkowych brutto poszczególnych posiłków na podstawie nowych przepisów
przy zachowaniu wysokości cen jednostkowych netto.
c)
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o
której mowa w pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów
wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
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d)
W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących czynności
związane z realizacją przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
e)
W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym czynności związane z
realizacją przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących
usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
f) Zmiana wysokości wynagrodzenia określona w pkt 1 nie będzie wymagała
sporządzenia aneksu do umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi
Zamawiającego na piśmie. Zmiana ysokości wynagrodzenia określona w pkt 2 i 3
wymaga zawarcia aneksu do umowy.
g) W przypadku zmian określonych w pkt 2 i 3 Strona umowy w terminie do 14 dni
roboczych od ich wystąpienia może zwrócić się na piśmie z wnioskiem o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy wraz z uzasadnienie zawierającym w szczególności szczegółowe
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie
oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów
wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
h) W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2 lub 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty realizacji przedmiotu
umowy, w szczególności:
- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której
mowa pkt 2, lub
- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej
przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której
mowa w pkt 3.
i)
W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych,
dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ
na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o
którym mowa w ppkt h, tire dwa.
j)
W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w
pkt g, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o
zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą
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k)

l)

wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku
lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z
wnioskiem, o którym mowa w pkt h. W takim przypadku przepisy pkt h - j oraz
pkt l stosuje się odpowiednio.
Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§7
Rozwiązanie Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w tym zakresie w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Z dniem rozwiązania Umowy rozwiązaniu ulegają umowy ubezpieczenia w tym

zakresie zawarte w wyniku niniejszej Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w

którym udzielał on ochrony ubezpieczeniowej, tj. do dnia odstąpienia od umowy,
jednakże nie będą potrącane koszty manipulacyjne.

§8
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać wobec osób trzecich niezwiązanych z

realizacją niniejszej umowy, faktów i okoliczności poznanych w związku z jej
wykonaniem.
2. Wykonawca nie jest uprawniony do potrącania z przeznaczonego do wypłaty

odszkodowania nieopłaconej części składki.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w

walucie polskiej.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem

nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami
zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
2. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r., Ustawy o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku, Ustawy o
nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dnia 22
maja 2003 roku oraz Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003
roku.
§ 10
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1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, 1

egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego.
2.

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za obsługę umowy jest
___________________.
Zamawiający

Wykonawca
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