
Załącznik nr 4B 
 

1 | S t r o n a  

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  DZP.271.23/2021 

Zadanie nr 2 

 
 

Umowa zawarta w dniu ………………  r. w Krakowie z Wykonawcą wybranym w postępowaniu 

o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, pomiędzy: 

 

Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152, 

31-342 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych pod nr RIN-III-61/04, NIP 

6750000444, REGON 000326983, zwanym w treści umowy Zamawiającym w imieniu którego 

działają: 

Dyrektor                          – prof. dr hab. Marek Jeżabek 

przy udziale 

Głównego Księgowego  – mgr inż. Małgorzaty Jasiówki 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………………………………….……….………… 

Adres siedziby:…………………... 

NIP: ……………………………... 

REGON : ………………………... 

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą 

 

oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego: 

Kancelarie Brokerskie Optimum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jabłonkowska 1a lok. 2, 

30-139 Kraków, NIP 676-20-61-121, Regon 351472419,  Zezwolenie PUNU 406/98 

zwanego dalej Brokerem. 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony 

ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B do SWZ. 
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2. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy są: 

a) Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych, 

b) Zielona Karta, 

c) Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów, 

d) Ubezpieczenie Auto Casco, 

e) Ubezpieczenie szyb samochodowych, 

f) Ubezpieczenie Assistance. 

§ 2 

1. Umowa dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 zawarta zostaje na okres 24 

miesięcy, od dnia 15.12.2021r. do dnia 14.12.2023 r z podziałem na dwa okresy 

rozliczeniowe: 

a) pierwszy na okres 12 miesięcy od dnia 15.12.2021 do 14.12.2022, 

b) drugi na okres 12 miesięcy od dnia 15.12.2022 do 14.12.2023. 

2. Po podpisaniu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis 

ubezpieczeniowych lub innych dokumentów potwierdzających zawarcie umów 

ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów w zakresie i na okres określony w 

załącznikach nr 1B i 1B-a do SWZ. 

3. W drugim okresie rozliczeniowym Wykonawca wystawi stosowne polisy 

ubezpieczeniowe lub inne dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia na 

warunkach zgodnych ze złożoną ofertą w odniesieniu do stawek i składek, 

uwzględniające w szczególności aktualne sumy ubezpieczenia.  

§ 3 

1. Zakres ubezpieczenia został określony w postanowieniach SWZ, postanowieniach 

niniejszej Umowy oraz właściwych ogólnych warunków ubezpieczenia. 

2. Do ubezpieczeń mają zastosowanie następujące warunki ubezpieczenia: 

a) w zakresie ubezpieczenia OC - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;  

b) w zakresie ubezpieczenia Zielonej Karty - ogólne warunki ubezpieczenia  

odpowiedzialności cywilnej ………….zatwierdzone ……….….. z dnia ………………..  z 

zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w klauzulach wskazanych w SWZ; 
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c) w zakresie ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów - ogólne warunki ubezpieczenia 

…………….. ………………. zatwierdzone……………Nr…….. z dnia ……………….. z zastrzeżeniem 

odmiennych postanowień zawartych w klauzulach wskazanych w SWZ; 

d) w zakresie ubezpieczenia Auto Casco – ogólne warunki ubezpieczenia………………. 

zatwierdzone …… ……………………………. Nr ……………... z dnia ………  z zastrzeżeniem 

odmiennych postanowień zawartych w klauzulach wskazanych w SWZ; 

e) w zakresie ubezpieczenia szyb samochodowych - ogólne warunki ubezpieczenia  

………………………..  zatwierdzone …….………. Nr ……………… z dnia ……………….. z 

zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w klauzulach wskazanych w SWZ; 

f) w zakresie ubezpieczenia Assistance - ogólne warunki ubezpieczenia …………………… 

zatwierdzone……………… Nr ……., z dnia …………….. (zwane dalej OWU ASS), z 

zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w klauzulach wskazanych w SWZ. 

3. Wszelkie warunki określone w SWZ i niniejszej Umowie mają pierwszeństwo przed 

postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Ustala się, że w razie 

rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – 

strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla 

Zamawiającego. 

§ 4 

1. Składki na kolejne okresy rozliczeniowe dla pojazdów wyszczególnionych w załączniku 

1B-a, składki za ubezpieczenia zawierane dla nowo zakupionych pojazdów w trakcie 

trwania niniejszej Umowy a także zwroty składek kalkulowane będą na bazie stawek 

zastosowanych w ofercie tzn.: 

a) Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych - w 

ubezpieczeniu zastosowano stawkę (w zł):  

dla pojazdów osobowych - ………..  

dla pojazdów ciężarowych o ład. do 2 ton - …………. 

b) Ubezpieczenie Zielonej Karty – w ubezpieczeniu zastosowano stawkę (w zł): 

dla pojazdów osobowych - ………..  

c) Ubezpieczenie Auto Casco - w ubezpieczeniu zastosowano stawkę (w %): 

dla pojazdów …………………- ………………  

dla pojazdów ciężarowych o ład. do 2 ton - …………. 
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d) Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów - w ubezpieczeniu zastosowano stawkę (w 

zł):  

dla pojazdów ………………… - ………..  

dla pojazdów ciężarowych o ład. do 2 ton - …………. 

e) Ubezpieczenie Assistance – w  ubezpieczeniu zastosowano stawkę (w zł):  

dla pojazdów …………………- ………………  

dla pojazdów ciężarowych o ład. do 2 ton - …………. 

2. W drugim okresie ubezpieczenia składka będzie w tej samej wysokości lub 

skorygowana w następstwie zapisów SWZ, a także przepisu art. 436 pkt 4 Pzp. 

Niedopuszczalna jest zmiana stawek ubezpieczeniowych stosowanych do wyliczenia 

kwoty składki ubezpieczeniowej. 

3. Składka będzie płatna w każdym okresie rozliczeniowym na podstawie polis lub innych 

dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, o których mowa w § 2 

ust. 3 Umowy, w terminie przypadającym na 14 dzień od daty rozpoczęcia udzielania 

przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej.  

§ 5 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 

a) zmiany wysokości stawek i składek w przypadku zmian, o których mowa w art. 

436 pkt 4 Pzp, o ile Wykonawca wykaże ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała 

zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę; 

b) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; 

c) zmiany wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy 

ubezpieczenia lub okresu odpowiedzialności, z zachowaniem stawki ustalonej dla 

danego rodzaju ubezpieczenia,  

d) obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, 

leasingu lub innych o podobnym charakterze; 

e) korzystne dla Zamawiającego zmiany w zakresie ubezpieczenia, które wynikać 

będą ze zmian wprowadzonych w trakcie realizacji zamówienia do ogólnych 

warunków ubezpieczenia Wykonawcy.; 
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f) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami 

dającymi się przypisać Zamawiającemu; 

g) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą 

Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka 

ubezpieczeniowego, nie przewidzianego w SWZ; 

h) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych 

powodującej konieczność dostosowania do nich warunków umowy i zasad 

wykonania zamówienia. 

3. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 lit. a) może nastąpić na pisemny wniosek 

Wykonawcy złożony nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w ust. 2 a). Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20 dni od 

dnia jego założenia, a zmieniona wartość wynagrodzenia będzie obowiązywać od 

kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż po dacie wejścia w 

życie zmian, o których mowa w niniejszym ust. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy 

opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy (cenę jednostkową 

rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, o której 

mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) wraz ze wskazaniem 

terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy 

dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń 

dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

4. W wypadku zmiany, o której mowa w art. 436  pkt 4 tiret  1) Pzp, wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 436  pkt 4 tiret   2) Pzp, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 

wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
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6. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 436  pkt 4 tiret  3) Pzp, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki 

będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 436  pkt 4 tiret  4) Pzp, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki 

będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

8. Zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w Umowie i może 

dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części umowy. 

9. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 lit. b)-h) jest złożenie pisemnego 

wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian oraz ich 

uzasadnienie. 

§ 6 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą są przedstawiciele Brokera. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do kontaktowania z Zamawiającym za pośrednictwem 

Brokera, szczególnie w zakresie spraw związanych z zawartymi umowami ubezpieczenia, 

realizacją ochrony ubezpieczeniowej oraz z prowadzonymi czynnościami likwidacyjnymi z 

wyjątkiem spraw związanych z oględzinami bądź wstępną likwidacją szkód prowadzoną 

bezpośrednio przez rzeczoznawcę działającego w imieniu Wykonawcy. 

3. Zgłoszenia szkód dokonuje Zamawiający lub Broker telefonicznie lub w formie 

elektronicznej a Wykonawca rejestruje szkodę i nadaje jej numer oraz przekazuje go 

zgłaszającemu szkodę.  

4. Wykonawca po przyjęciu zgłoszenia szkody zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym 

termin oględzin szkody. Termin oględzin szkody i podjętych wstępnych czynności 

likwidacyjnych powinien nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia szkody. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Brokerowi wszelkich informacji w 

zakresie przebiegu czynności likwidacyjnych oraz wykazu dokumentów niezbędnych do 

likwidacji. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do informowania Brokera o 
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wykazie dokumentów i wszelkich informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności 

i wysokości odszkodowania. 

6. Wykonawca podejmie decyzję o wypłacie odszkodowania lub odmowie wypłaty 

odszkodowania w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. 

7. W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę, Wykonawca wypłaca odszkodowanie 

w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, a w przypadku gdy wyjaśnienie w tym 

terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy okazało 

się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy 

zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 

8. W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę w mieniu Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania w terminie 30 

dni od daty zgłoszenia szkody, zgodnie z art. 817 k.c. 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 456 Pzp, 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionej przyczyny 

oraz nie kontynuuje tej realizacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. 

§ 8 

1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych przy realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Prawem materialnym i procesowym właściwym dla umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 

dnia 11 września 2015 r. oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 9 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

§ 10 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

 

                WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY  


