MZO/TI/2018/5 – Część nr 1 – Usługa ubezpieczenia majątku ZOiGO „MZO” S.A.
Załącznik nr 4a do SIWZ

WZÓR
UMOWA UBEZPIECZENIA

zawarta w dniu ……………………………………. r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:
Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO Spółką Akcyjną z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Staroprzygrodzka 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, reprezentowaną przez:
Andrzeja Strykowskiego – Prezesa Zarządu,
i Rafała Pietrzykowskiego – Członka Zarządu,
a
…………………………………………. (pełna nazwa i forma prawna) z siedzibą
w ………………………, ul. ………………………… nr ……… lok. ………………, (kod pocztowy)
……………………………… (miasto) ………………………… wpisaną (- nym) do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd …………………………..
Wydział ……………………… pod numerem …………………, posiadającą (- nym) numer NIP
………………….. numer REGON…………………………., kapitał zakładowy w wysokości
……….….., opłacony w …………………………….., zwaną (- nym) dalej również Ubezpieczycielem,
reprezentowaną (- nym) przez:
……………………………………………………………………….,
………………………………………………………………………..
Ubezpieczający i Ubezpieczyciel zwani są również łącznie Stronami, a każdy z osobna Stroną.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pod nazwą „Ubezpieczenie
majątku Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim”
– część nr 1 znak sprawy: MZO/TI/2018/5 w wyniku wybrania oferty Ubezpieczyciela jako oferty
najkorzystniejszej.
Przy zawieraniu, zarządzaniu i wykonywaniu niniejszej Umowy będzie uczestniczył broker
ubezpieczeniowy: PWS Konstanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153,
43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000073190, posiadająca kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 650.000,00 zł, numer NIP
937–000–61–46 oraz numer REGON 070490343, wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych
pod numerem 00000092/U, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności
brokerskiej z dnia 31 marca 1995 r. o numerze 516.
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§ 1.
Przez użyte w Umowie terminy i wyrażenia (zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, a także
pisane wielką lub małą literą), należy rozumieć:
1. KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459
z późn. zm.);
2. Ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia/OWU/SWU/– wzorce umowne stosowane przez
Ubezpieczyciela, w tym klauzule dodatkowe do tych wzorców umownych bądź klauzule
dodatkowe stosowane przez Ubezpieczyciela odrębnie w obrocie, wskazane przez Ubezpieczyciela
w Formularzu Oferty;
3. Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte w drodze
publicznego ogłoszenia o Zamówieniu w celu dokonania wyboru oferty Wykonawcy, z którym
zostanie zawarta Umowa (Umowa Ubezpieczenia) prowadzone pod nazwą „Ubezpieczenie
majątku Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim” – część nr 1 znak sprawy: MZO/TI/2018/5;
4. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w Postępowaniu wraz z wszystkimi
załącznikami do SIWZ;
5. Ubezpieczający - Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ostrowie Wielkopolskim;
6. Ubezpieczony - Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO Spółka Akcyjna z siedzibą w
Ostrowie Wielkopolskim;
7. Ubezpieczyciel/ zakład ubezpieczeń/ zakład ubezpieczeń i reasekuracji/ towarzystwo
ubezpieczeń/ towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji/ towarzystwo ubezpieczeń
wzajemnych: Wykonawca, z którym Ubezpieczający zawarł niniejszą Umowę w wyniku
Postępowania prowadzonego pod nazwą „Ubezpieczenie majątku Zakładu Oczyszczania i
Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim” – część nr 1 znak sprawy:
MZO/TI/2018/5
8. Umowa (Umowa Ubezpieczenia) lub Umowa – Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym
(Ubezpieczającym), a Wykonawcą (Ubezpieczycielem) w wyniku Postępowania;
9. Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.);
10. Zamawiający – Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO Spółka Akcyjna z siedzibą w
Ostrowie Wielkopolskim.
§ 2.
1. Przedmiotem Umowy są:
1.1. ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,
1.2. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
1.3. ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
1.4. ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych,
1.5. ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii,
1.6. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i
użytkowania mienia (reżim deliktowy i kontraktowy),
1.7. ubezpieczenia maszyn budowanych od wszystkich ryzyk,
1.8. ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia.
2. Przedmiot, warunki, zakres, sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjne) i limity lub podlimity
odpowiedzialności, a także pozostałe postanowienia Umowy (w tym Klauzule Dodatkowe) określa
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Załącznik nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz Załącznik nr 2 do Umowy „Ogólne
lub szczególne warunki ubezpieczenia”.
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§ 3.
Umowa dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, zawarta zostaje na okres
ubezpieczenia wynoszący 12 miesiące, to jest na okres od dnia 13 października 2018 r. do dnia 12
października 2019 r. (Okres Ubezpieczenia).
Na Okres Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wystawi dokumenty ubezpieczenia (polisy
ubezpieczeniowe, certyfikaty itp.) uwzględniające m. in. aktualne sumy ubezpieczenia (sumy
gwarancyjne) oraz wysokość składki ubezpieczeniowej, o których mowa w § 7 Umowy.

§ 4.
Do Umowy będą miały zastosowanie Ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wskazane w
ofercie Ubezpieczyciela, to jest:
1.1.
dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych –
…………………………………………………………………………………………….,
1.2.
dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego –
…………………….………………………………………………………………………,
1.3.
dla ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku –
…………………….………………………………………………………………………,
1.4.
dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych –
…………………….………………………………………………………………………,
1.5.
dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii –
…………………….………………………………………………………………………,
1.6.
dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
i użytkowania mienia (reżim deliktowy i kontraktowy) –
…………………….………………………………………………………………………,
1.7.
dla ubezpieczenia maszyn budowanych od wszystkich ryzyk –
…………………….………………………………………………………………………,
1.8.
dla ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia –
…………………….………………………………………………………………………,
zwane również dalej osobno lub łącznie ogólnymi lub szczególnymi warunkami
ubezpieczenia/OWU/SWU, stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy „Ogólne lub szczególne
warunki ubezpieczenia”.
2. Do Umowy będą miały zastosowanie Klauzule Dodatkowe wskazane w ofercie Ubezpieczyciela,
to jest:
2.1
Klauzula……………………………………………….
2.2
Klauzula……………………………………………….
2.3
Klauzula……………………………………………….
2.4
Klauzula……………………………………………….
(…)
3. Postanowienia Umowy (w tym postanowienia Klauzul Dodatkowych) i SIWZ mają pierwszeństwo
przed postanowieniami zawartymi w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia.
4. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy (w tym postanowieniami
Klauzul Dodatkowych), SIWZ, ogólnymi lub szczególnymi warunkami ubezpieczenia,
zastosowanie znajdą te postanowienia, które są korzystniejsze dla Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego.
1.

3.

5.

6.

W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które postanowienia są
korzystniejsze dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, Ubezpieczający jest uprawniony do
dokonania wyboru pomiędzy treścią ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia
mających zastosowanie do Umowy (ubezpieczenia), postanowieniami Umowy (ubezpieczenia) w
pozostałej części (w tym postanowieniami Klauzul Dodatkowych) i treścią SIWZ.
W przypadku, gdy jedynie część treści danego postanowienia jest korzystniejsza dla
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia, a w
pozostałym zakresie obowiązują zapisy ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia
mających zastosowanie do Umowy (ubezpieczenia), postanowienia Umowy (w tym Klauzul
Dodatkowych) i SIWZ w pozostałej części, które nie są z tymi postanowieniami sprzeczne.

§ 5.
Łączna składka za udzielaną przez Ubezpieczyciela ochronę ubezpieczeniową wynikającą z
Umowy, w Okresie Ubezpieczenia wynoszącym 12 miesiące, to jest od dnia 13 października 2018
r. do dnia 12 października 2019 r., wynosi ……………………………….. zł ………………..….
gr (słownie: ……………………….. złotych …………………………… groszy) i zostanie
opłacona na konto bankowe Ubezpieczyciela wskazane w dokumentach ubezpieczenia, o których
mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
2. Składka ubezpieczeniowa za udzielaną ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia, o
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.1. Umowy, w Okresie Ubezpieczenia wynosi …………………..
zł ……... gr (słownie: …………………………. złotych …………………… groszy).
3. Składka ubezpieczeniowa za udzielaną ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia, o
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.2. Umowy, w Okresie Ubezpieczenia wynosi …………………..
zł ……... gr (słownie: …………………………. złotych …………………… groszy).
4. Składka ubezpieczeniowa za udzielaną ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia, o
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.3. Umowy, w Okresie Ubezpieczenia wynosi …………………..
zł ……... gr (słownie: …………………………. złotych …………………… groszy).
5. Składka ubezpieczeniowa za udzielaną ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia, o
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.4. Umowy, w Okresie Ubezpieczenia wynosi …………………..
zł ……... gr (słownie: …………………………. złotych …………………… groszy).
6. Składka ubezpieczeniowa za udzielaną ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia, o
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.5. Umowy, w Okresie Ubezpieczenia wynosi …………………..
zł ……... gr (słownie: …………………………. złotych …………………… groszy).
7. Składka ubezpieczeniowa za udzielaną ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia, o
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.6. Umowy, w Okresie Ubezpieczenia wynosi …………………..
zł ……... gr (słownie: …………………………. złotych …………………… groszy).
8. Składka ubezpieczeniowa za udzielaną ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia, o
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.7. Umowy, w Okresie Ubezpieczenia wynosi …………………..
zł ……... gr (słownie: …………………………. złotych …………………… groszy).
9. Składka ubezpieczeniowa za udzielaną ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia, o
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.8. Umowy, w Okresie Ubezpieczenia wynosi …………………..
zł ……... gr (słownie: …………………………. złotych …………………… groszy).
10. Stawki ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. 1.1. – pkt 1.5. i pkt 1.7. –
pkt 1.8. Umowy które będą miały zastosowanie do wszelkich doubezpieczeń, podwyższania sumy
ubezpieczenia, limitu lub podlimitu odpowiedzialności i wszelkich rozliczeń w Umowie, zostały
określone w ofercie Ubezpieczyciela (Formularz Oferty – Część Szczegółowa).
11. Składka ubezpieczeniowa za poszczególne ubezpieczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
należna jest za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
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12. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta
Umowa, Ubezpieczonemu / Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej bez ponoszenia opłat manipulacyjnych lub innych
kosztów.
13. Ostateczne rozliczenie Umowy nastąpi na podstawie faktycznego wykonania Umowy z
uwzględnieniem § 6 Umowy oraz postanowień Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu
Zamówienia”.
14. Składki ubezpieczeniowe należne z tytułu Umowy, o których mowa w § 5 ust. 2 - ust. 9 Umowy,
będą płatne w dwóch ratach:
14.1. I rata - w terminie do dnia 15 października 2018 r.;
14.2. II rata - w terminie do dnia 30 stycznia 2019 r.
§ 6.
1. Strony, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, przewidują możliwość wprowadzenia zmian
Umowy w stosunku do treści oferty złożonej w Postępowaniu, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy:
1.1. w zakresie zmiany (podwyższenia, uzupełnienia, obniżenia) limitów lub podlimitów
odpowiedzialności Ubezpieczyciela mających zastosowanie w ubezpieczeniu, o którym mowa w §
2 ust. 1 Umowy oraz jeżeli zmiana ta ma wpływ na zmianę wysokości łącznej składki
ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy bądź na zmianę wysokości składki
ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub § 5 ust. 3 Umowy lub § 5 ust. 4 Umowy
lub § 5 ust. 4 Umowy lub § 5 ust. 5 Umowy lub § 5 ust. 6 Umowy lub § 5 ust. 7 Umowy lub § 5 ust.
8 Umowy lub § 5 ust. 9 Umowy - również zmianę w zakresie wysokości takiej składki, jeżeli po
stronie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zachodzą uzasadnione potrzeby oraz nastąpi
przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
1.1.1. nastąpi obniżenie lub wyczerpanie limitów lub podlimitów odpowiedzialności w wyniku wypłaty
świadczenia z umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy;
1.1.2. Ubezpieczający/Ubezpieczony zmieni zakres lub rozmiar prowadzonej działalności, albo nastąpi
zmiana rodzaju lub wartości posiadanego przez Ubezpieczonego majątku;
1.1.3. nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter
działalności Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego stosunków umownych, która wpłynie na
ubezpieczenia zawarte w ramach Umowy, w szczególności poprzez powstanie obowiązku lub
potrzeby zmiany limitu lub podlimitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w umowie
ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy;
1.1.4. nastąpi zmiana w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przekształcenie,
połączenie, podział, zniesienie, likwidacja Ubezpieczonego lub im podobne;
Zmiany, o których mowa w niniejszym § 6 ust. 1 pkt. 1.1 Umowy, powodujące zmianę wysokości
łącznej składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy bądź składki
ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub § 5 ust. 3 Umowy lub § 5 ust. 4 Umowy
lub § 5 ust. 4 Umowy lub § 5 ust. 5 Umowy lub § 5 ust. 6 Umowy lub § 5 ust. 7 Umowy lub § 5 ust.
8 Umowy lub § 5 ust. 9 Umowy, łącznie nie mogą przekroczyć 50% odpowiedniej składki
ubezpieczeniowej określonej pierwotnie w § 5 ust. 1 Umowy lub w § 5 ust. 2 Umowy lub § 5 ust. 3
Umowy lub § 5 ust. 4 Umowy lub § 5 ust. 4 Umowy lub § 5 ust. 5 Umowy lub § 5 ust. 6 Umowy lub
§ 5 ust. 7 Umowy lub § 5 ust. 8 Umowy lub § 5 ust. 9 Umowy, zarówno w przypadku obniżenia, jak
i podwyższenia takich składek; Dodatkowa składka lub jej zwrot z tytułu wprowadzenia zmiany
Umowy, o której mowa w niniejszym § 6 ust. 1 pkt. 1.1. Umowy, zostanie obliczona za czas trwania
odpowiedzialności Ubezpieczyciela zgodnie z postanowieniami „Klauzuli pro rata temporis”,
określonej odpowiednio w Załączniku nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia” na
5.

zmienionych w tym zakresie warunkach Umowy; Ubezpieczyciel określając dodatkową składkę lub
jej zwrot obowiązany jest określić jej wysokość na takim poziomie, na jakim przy uwzględnieniu
wszelkich okoliczności składka byłaby najprawdopodobniej pobrana lub zwrócona; Zmiana, o której
mowa, może nastąpić na pisemny wniosek Ubezpieczającego, za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksu do Umowy;
1.2. w zakresie zmiany zakresu odpowiedniego ubezpieczenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy
określonego w Załączniku nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia” (w tym w Klauzulach
Dodatkowych), bądź w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, w tym również w
zakresie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka, jeżeli po stronie
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego zachodzą uzasadnione potrzeby oraz nastąpi przynajmniej
jedna z następujących okoliczności:
1.2.1. nastąpi zmiana rodzaju lub zakresu działalności wykonywanej przez Ubezpieczającego
/Ubezpieczonego, albo nastąpi zmiana rodzaju lub wartości posiadanego przez Ubezpieczonego
majątku mająca wpływ na powstanie obowiązku lub potrzeby zmiany zakresu odpowiedniego
ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy;
1.2.2. nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter
działalności Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego stosunków umownych, która wpłynie na
ubezpieczenia zawarte w ramach Umowy, w szczególności poprzez powstanie obowiązku lub
potrzeby zmiany zakresu odpowiedniego ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy;
1.2.3. nastąpi zmiana w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego / Ubezpieczonego,
przekształcenie, połączenie, podział, zniesienie, likwidacja Ubezpieczonego lub im podobne,
która wpłynie na ubezpieczenia zawarte w ramach Umowy, w szczególności poprzez powstanie
obowiązku lub potrzeby zmiany zakresu odpowiedniego ubezpieczenia, o którym mowa w § 2
ust. 1 Umowy;
zastrzeżeniem, że przedmiotowa zmiana nie będzie skutkowała podwyższeniem wysokości łącznej
składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, ani też wysokości składki
ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub § 5 ust. 3 Umowy lub § 5 ust. 4 Umowy
lub § 5 ust. 4 Umowy lub § 5 ust. 5 Umowy lub § 5 ust. 6 Umowy lub § 5 ust. 7 Umowy lub § 5 ust.
8 Umowy lub § 5 ust. 9 Umowy; Zmiana, o której mowa powyżej, może nastąpić na pisemny wniosek
Ubezpieczającego, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie
pisemnego aneksu do Umowy;
1.3. w zakresie zmiany przedmiotu ubezpieczenia lub sumy ubezpieczenia (podwyższenia, uzupełnienia,
obniżenia) w ubezpieczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.1. lub pkt 1.2. Umowy oraz jeżeli
zmiana ta ma wpływ na zmianę wysokości łącznej składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5
ust. 1 Umowy, bądź na zmianę wysokości składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 2 lub
w § 5 ust. 3 Umowy – również zmianę w zakresie wysokości takiej składki, jeżeli wystąpią
okoliczności określone w „Klauzuli automatycznego pokrycia – roczny okres pokrycia” lub w
„Klauzuli automatycznego pokrycia dla sprzętu elektronicznego”, o których mowa w Załączniku nr
1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”. Warunki wprowadzenia zmian, o których mowa w
niniejszym § 6 ust. 1 pkt. 1.3. Umowy a także ich zakres, charakter i zasady wprowadzania
określono w „Klauzuli automatycznego pokrycia – roczny okres pokrycia” lub w „Klauzuli
automatycznego pokrycia dla sprzętu elektronicznego”, o których mowa w Załączniku nr 1 do
Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”;
1.4. w zakresie zmiany ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, o których mowa w § 4 ust.
1 Umowy, w przypadku gdy Ubezpieczyciel wprowadzi do obrotu w czasie trwania Umowy zmiany
do stosowanych przez niego ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, z zastrzeżeniem,
że w odniesieniu do Umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, a taka zmiana nie będzie skutkować zwiększeniem łącznej
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składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy lub składki ubezpieczeniowej, o
której mowa w § 5 ust. 2 Umowy, w § 5 ust. 3 Umowy lub § 5 ust. 4 Umowy lub § 5 ust. 4 Umowy
lub § 5 ust. 5 Umowy lub § 5 ust. 6 Umowy lub § 5 ust. 7 Umowy lub § 5 ust. 8 Umowy lub § 5 ust.
9 Umowy; Zmiana, o której mowa w niniejszym § 6 ust. 1 pkt. 1.4. Umowy, może nastąpić na
wniosek Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu do Umowy;
1.5. w zakresie określonym w art. 816 KC, to jest w zakresie zmiany wysokości łącznej składki
ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, bądź składki ubezpieczeniowej, o której
mowa w § 5 ust. 2 Umowy, w § 5 ust. 2 Umowy lub § 5 ust. 3 Umowy lub § 5 ust. 4 Umowy lub §
5 ust. 4 Umowy lub § 5 ust. 5 Umowy lub § 5 ust. 6 Umowy lub § 5 ust. 7 Umowy lub § 5 ust. 8
Umowy lub § 5 ust. 9 Umowy, w razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, poczynając od chwili, w której zaszła
ta okoliczność, nie wcześniej jednak, niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia – na
uzasadniony wniosek Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela; Ciężar wykazania wpływu danej
okoliczności na prawdopodobieństwo zajścia wypadku ubezpieczeniowego spoczywa na
wnioskodawcy, który domaga się odpowiedniej zmiany wysokości składki; Żądanie zmiany
wysokości składki powinno być w szczególności sprecyzowane i uzasadnione co do wysokości;
Odpowiednia zmiana składek, o których mowa w niniejszym § 6 ust. 1 pkt. 1.5. Umowy, oznacza
jej zwiększenie lub zmniejszenie do takiej wysokości, w jakiej składka byłaby pobrana w razie
uwzględnienia okoliczności zmieniającej prawdopodobieństwo nastąpienia wypadku
ubezpieczeniowego; Określenie wysokości takiej składki ubezpieczeniowej nastąpi z
uwzględnieniem stawki ubezpieczeniowej określonej odpowiednio w § 5 ust. 10 Umowy; Brak
wypowiedzenia Umowy w odpowiedzi na zgłoszone żądanie zmiany wysokości składek, o których
mowa w niniejszym § 6 ust. 1 pkt. 1.5. Umowy, nie jest uznawane za akceptację żądania; Zmiana,
o której mowa, może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w
formie pisemnego aneksu do Umowy;
1.6. w zakresie zmiany (podwyższenia, uzupełnienia, obniżenia) sumy gwarancyjnej mającej
zastosowanie w ubezpieczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.6. Umowy oraz jeżeli zmiana ta
ma wpływ na zmianę wysokości łącznej składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 1
Umowy bądź na zmianę wysokości składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 7 Umowy
- również zmianę w zakresie wysokości takiej składki, jeżeli po stronie Ubezpieczającego /
Ubezpieczonego zachodzą uzasadnione potrzeby oraz nastąpi przynajmniej jedna z następujących
okoliczności:
1.6.1. nastąpi obniżenie lub wyczerpanie sumy gwarancyjnej w wyniku wypłaty świadczenia z umowy
ubezpieczenia;
1.6.2. Ubezpieczający/Ubezpieczony zmieni zakres lub rozmiar prowadzonej działalności, albo
nastąpi zmiana rodzaju lub wartości posiadanego przez Ubezpieczonego majątku;
1.6.3. nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter
działalności Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego stosunków umownych, która wpłynie na
ubezpieczenie zawarte w ramach Umowy, w szczególności poprzez powstanie obowiązku lub
potrzeby zmiany sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu;
1.6.4. nastąpi zmiana w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
przekształcenie, połączenie, podział, zniesienie, likwidacja Ubezpieczonego lub im podobne;
Zmiany, o których mowa w niniejszym § 6 ust. 1 pkt. 1.6. Umowy, powodujące zmianę wysokości
łącznej składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy lub bądź składki
ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 7 Umowy łącznie nie mogą przekroczyć 50% składki
ubezpieczeniowej określonej pierwotnie w § 5 ust. 1 Umowy lub § 5 ust. 7 Umowy, zarówno w
przypadku obniżenia, jak i podwyższenia tej składki; Dodatkowa składka lub jej zwrot z tytułu
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wprowadzenia zmiany Umowy, o której mowa w niniejszym § 6 ust. 1 pkt. 1.6. Umowy, zostanie
obliczona za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela na zmienionych w tym zakresie
warunkach Umowy; Ubezpieczyciel określając dodatkową składkę lub jej zwrot obowiązany jest
określić jej wysokość na takim poziomie, na jakim przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności
składka byłaby najprawdopodobniej pobrana lub zwrócona; Zmiana, o której mowa, może nastąpić
na pisemny wniosek Ubezpieczającego, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności w formie aneksu do Umowy;
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany po stronie Ubezpieczyciela w zakresie podmiotów
występujących po stronie Ubezpieczyciela, w przypadku spełnienia łącznie następujących
warunków:
2.1. po stronie Ubezpieczyciela występuje dwa lub kilka podmiotów, którzy jako Wykonawcy
występowali wspólnie w Postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia niniejszej Umowy (np. w
ramach konsorcjum, poolu koasekuracyjnego),
2.2. zmiana polega na zaprzestaniu realizacji Umowy przez jednego lub kilku z Wykonawców, o których
mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2.1. Umowy,
2.3. Wykonawca lub Wykonawcy, którzy realizować będą Umowę po wprowadzeniu zmiany Umowy,
o której mowa w niniejszym § 6 ust. 2 Umowy, zobowiązany jest lub zobowiązani są wspólnie
wykazać spełniania warunków udziału w Postępowaniu w zakresie określonym w SIWZ,
2.4. w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa powyższym § 6 ust. 2 pkt. 2.3.
Umowy, Wykonawca lub Wykonawcy, którzy realizować będą Umowę po wprowadzeniu zmiany
Umowy, o której mowa w niniejszym § 6 ust. 2 Umowy, przedstawi lub przedstawią
Ubezpieczającemu odpowiednie dokumenty, o których mowa w SIWZ, aktualne na dzień
wprowadzenia zmiany Umowy.
3. Zmiana w zakresie danych dotyczących Stron lub Ubezpieczonych, a w szczególności ich adresów
lub nazw, imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentowania, nie stanowią istotnej zmiany
postanowień Umowy i nie wymagają zgody Stron. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim,
jest dokonywana jednostronnym oświadczeniem złożonym Stronie.

1.

2.

§ 7.
Ubezpieczyciel zobowiązuje się, na pisemny wniosek Ubezpieczającego, w terminie 7 dni licząc
od dnia otrzymania wniosku, przygotować i doręczyć Ubezpieczającemu drogą elektroniczną na
adres: ……………………………………………… lub pisemnie raport szkodowy. Raport
szkodowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien zawierać co najmniej informację na
temat postępowania likwidacyjnego obejmujące: datę zdarzenia, datę zgłoszenia szkody
(zawiadomienia o wypadku), przedmiot roszczenia/szkody, wysokość roszczenia/szkody, stan
sprawy na dzień sporządzenia raportu szkodowego: wypłata/odmowa/w trakcie, wysokości
założonych rezerw, dane polisy i certyfikatu, z których dana szkoda jest likwidowana.
Ubezpieczyciel zobowiązuje się, na pisemny wniosek Ubezpieczającego, w terminie do 7 dni,
licząc od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy przygotować i doręczyć
Ubezpieczającemu drogą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………. lub
pisemnie raport płatności za składki ubezpieczeniowe należne Ubezpieczycielowi w wykonaniu
niniejszej Umowy.

§ 8.
Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy wymaga zgody
Ubezpieczającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 9.
8.

1.

Umowę sporządzono w ……………. jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Ubezpieczającego, ……………. dla Ubezpieczyciela.
2. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki do Umowy:
2.1.
Załącznik nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”,
2.2.
Załącznik nr 2 do Umowy …………………………………………… (ogólne lub szczególne
warunki ubezpieczenia).

……………………….
Ubezpieczyciel

……………………….
Ubezpieczający
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