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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Wzór umowy 
 

UMOWA GENERALNA NR … 
 
zawarta w dniu ……………………………..…. 2017r. w Kielcach pomiędzy: 
 

1. Gmina Kielce 
25-303 Kielce, Rynek 1 
NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343 
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Kielce stanowi Załącznik do niniejszej Umowy  
 

2. Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach 
25-011 Kielce, ul. Kapitulna 2 

NIP: 959-08-29-973; REGON: 000827573 
3. Kieleckie Centrum Kultury  

25-334 Kielce, pl. Moniuszki 2B 
NIP: 657-10-08-363; REGON: 290021833 

4. Dom Środowisk Twórczych im. T. Zielińskiego 
25-009 Kielce, ul. Zamkowa 5 
NIP: 959-12-21-854 

5. Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach 
25-367 Kielce, pl. Wolności 2 
NIP: 657-046-17-87, REGON: 001187972 

6. Muzeum Historii Kielc  
25-303 Kielce, ul. Św. Leonarda 4 
NIP: 657-27-14-318; REGON: 2602111057 

7. Miejska Biblioteka Publiczna 
25-406 Kielce, ul. M. Konopnickiej 5 
NIP: 657-24-54-840 

8. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” 
25-304 Kielce, ul. Duża 9 
NIP: 657-02-34-815, REGON: 291121347 

9. Kielecki Teatr Tańca 
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2b 
NIP: 657-25-77-666, REGON: 292875338 

10. Dom Kultury „Zameczek” 
25-365 Kielce, ul. Słowackiego 23 
NIP: 657-261-73-71 

11. Dom Kultury „Białogon” 
25-811 Kielce, ul. Pańska 1A 
NIP: 959-198-22-28, REGON: 366-217-411 

12. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych sp. z o.o. 
25-330 Kielce, ul. Sandomierska 249 
NIP: 657-038-70-97, REGON: 290414024 PKD/EDK :01.41.4 

13. Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 
25-635 Kielce, ul. J.B. Puscha 36/1 
NIP: 657-21-74-945, REGON: 290985850, PKD/EKD:42.21.11  

14. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 
25-325 Kielce, ul. Poleska 37 
NIP: 657-030-90-80, REGON: 290523434, PKD/EKD:40.3  

15. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. 
26-067 Strawczyn, ul. Św. Tekli 62, Promnik 
NIP: 959-14-93-417, REGON: 292433971, PKD/EKD: 37.2  
 
w imieniu i na rzecz których działa, na podstawie wyznaczenia w trybie art. 15 ust. 4 Prawa 
zamówień publicznych oraz na podstawie pełnomocnictw udzielonych w trybie art. 16 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych, Gmina Kielce – Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, 25-659 
Kielce, ul. Strycharska 6, 



Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Kielce wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury i 
spółkami Prawa Handlowego oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości 

Znak Sprawy: ZPK.262.2.2017  

 2

reprezentowany przez: Pana Zygmunta Mazura – Dyrektora Zakładu 
zwanymi dalej Zamawiającym  

i 
………………………………………………… 
……………….., ul. …………………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………., ………………Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ……………….., REGON …………….., NIP 
………………………. o kapitale zakładowym ……………………………, 
reprezentowanym przez  
 
…………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą  
 
o następującej treści: 
 
Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579).  
 

 
§1  

PRZEDMIOT UMOWY  
1. Na podstawie i na warunkach niniejszej Umowy Generalnej Wykonawca udziela Zamawiającemu 

ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń określonych w ustępie 2, na czas trwania 
niniejszej umowy określony w §3 ust. 1. 
 

2. Przedmiot umowy obejmuje następujące ubezpieczenie na rzecz Zamawiającego:  
- część Nr 1 -  
- część Nr 2 - 
Zamawiający wpisuje przedmiot umowy wg wyników przetargu.   
 

3. Szczegółowy zakres świadczeń Wykonawcy określa Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), który stanowi Załącznik do 
niniejszej Umowy Generalnej.   
 

§2 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Postanowienia niniejszej Umowy Generalnej wraz z załącznikami mają pierwszeństwo przed 
zapisami dokumentu stanowiącego potwierdzenie zawarcia Umowy Generalnej (polisa lub nota 
pokrycia).  Zapisy dokumentów wymienionych w zdaniu poprzedzającym mają pierwszeństwo 
przed postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych w dalszej części umowy 
OWU).  W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy Generalnej i jej 
załączników zastosowanie mogą mieć zastosowanie OWU Wykonawcy, o ile nie stoją w 
sprzeczności z niniejszą Umową Generalną wraz z jej załącznikami.  Wszelkie wątpliwości należy 
interpretować na korzyść Zamawiającego.  

2. Wykonawca oświadcza, iż dokonał we własnym zakresie właściwej oceny ryzyka i posiada wiedzę 
co do ryzyka.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego, 
uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 3 
OKRES UBEZPIECZENIA 

 
1. Niniejsza umowa ubezpieczenia obowiązuje od dnia     godz. 00.00  do dnia   godz. 24.00. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia       2018r. godz. 00.00.  
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3. Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto:   PLN, słownie: ….  Stanowi łączną wartość umowy 
w Części nr: ……  

4. Na każdy okres polisowy, wskazany w SIWZ, jak również na każdą część ubezpieczenia (w 
przypadku zawierania umowy na więcej niż jedną część), o której mowa w §1 ust. 2, zostanie 
wystawiona polisa ubezpieczeniowa uwzględniająca sumę ubezpieczenia oraz wysokość 
składki określonej w Ofercie Wykonawcy z dnia        za dany okres ubezpieczenia/polisowy, a 
także termin płatności składki i rachunek bankowy, na który będzie płacona należna składka. 

5. Niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia 
polis ubezpieczeniowych, jednak nie później niż przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, o 
którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

6. W przypadku braku możliwości wystawienia polis przed początkiem okresu obowiązywania 
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany 
do wystawienia do dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia noty pokrycia ubezpieczeniowego, 
gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia od tego okresu w 
zakresie i na warunkach zgodnych z SIWZ oraz złożoną ofertą przetargową.  Nota pokrycia 
ubezpieczeniowego obowiązywała będzie do czasu wystawienia polis. 

 
§ 4 

SUMY UBEZPIECZENIA 
 

1. Suma ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności Wykonawcy określone są w załączniku do 
niniejszej Umowy Generalnej, o którym mowa w §1 ust. 3. 

 
§ 5 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA – WYSOKOŚĆ, PŁATNOŚĆ, ROZLICZANIE 
 

1. Stawki i warunki ubezpieczenia obowiązujące w niniejszej Umowie Generalnej są niezmienne 
w okresie obowiązywania Umowy Generalnej określonym w §3.  W Umowie Generalnej 
obowiązują stawki lub składki wynikające z formularza oferty Wykonawcy, który stanowi 
załącznik do niniejszej Umowy Generalnej.  

2. Składka za każdy okres ubezpieczenia płatna będzie w 2 ratach.  Płatność I raty składki 
będzie następowała w terminie przypadającym na 30 dzień od daty wystawienia dokumentów 
ubezpieczeniowych przez Wykonawcę.  Termin płatności kolejnej raty będzie przypadał na 
180 dzień od daty wystawienia dokumentu ubezpieczeniowego przez Wykonawcę. 

3. Za dzień zapłaty przez Zamawiającego należnej Wykonawcy składki uznaje się dzień złożenia 
w banku zlecenia przelewu na właściwy rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, że w chwili 
złożenia zlecenia na rachunku Ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki. 

 
§6 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 
 

1. Do niniejszej umowy zastosowanie mają następujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia, z 
zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 1: 

a) ............................................................ 
b) ………………………………….............……….. 
 

§7 
OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, uprawnienia 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, określonego w §1. 
2. Wykonawca oświadcza również, że jego wiedza, umiejętności, zaplecze techniczne i 

organizacyjne umożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy na warunkach zawartych w 
Umowie oraz gwarantują bezpieczeństwo i ochronę danych gromadzonych przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca oświadcza, że profesjonalnie zajmuje się świadczeniem usług będących przedmiotem 
umowy. 
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4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi określone w Umowie między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy 
wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa 
FATCA (Dz.U. z 20.10.2015r., poz. 1647) oraz w Ustawie z dnia 9.10.2015r. o wykonywaniu 
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w 
sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia 
ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 27.10.2015r., poz. 1712). 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością i 
uczciwością, najlepszą wiedzą oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego, zgodnie z zasadami 
etyki zawodowej oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i obowiązującymi standardami przy 
tego rodzaju pracach, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i 
wspólnotowego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, przy realizacji niniejszej umowy wszystkich 
postanowień w niej zawartych jak również w załącznikach do Umowy Generalnej.  

7. Wszelkie działania podjęte dla realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dokonać 
w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia. 

 
§8 

ROZWIĄZANIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD 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 terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonanej już części umowy. 

2. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Warunkiem skutecznego rozwiązania umowy jest złożenie stosownego oświadczenia woli w 
formie pisemnej. 

4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przed upływem końcowego terminu, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 Wykonawca dokonuje zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do 
zwrotu niewykorzystanej części składki bez potrącania poniesionych przez niego kosztów w 
związku z zawarciem niniejszej umowy, w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego 
wezwania do zwrotu niewykorzystanej części składki. 

6. Brak wpłaty przez Zamawiającego składki lub którejkolwiek z rat w przewidzianym w niniejszej 
umowie terminie, nie powoduje jej wygaśnięcia lub rozwiązania ani zawieszenia udzielanej 
ochrony ubezpieczeniowej, jak również nie może być podstawą do wypowiedzenia przez 
Wykonawcę umowy.  W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim 
Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia Zamawiającemu nowego, dodatkowego, co 
najmniej 7- dniowego terminu zapłaty składki lub którejkolwiek z rat.  W przypadku nie dokonania 
wpłaty w wyznaczonym terminie Wykonawca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, bez 
zachowania terminu wypowiedzenia, z upływem 7 dni od daty dodatkowego terminu zapłaty.  

7. W przypadku ustania odpowiedzialności Wykonawcy, w sytuacji określonej w ust. 6 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca może żądać zapłaty składki (raty składki) za okres przez który ponosił 
odpowiedzialność. 

 
§9 

ZMIANY UMOWY 
 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy Generalnej (w drodze 
aneksu do Umowy Generalnej), po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy 
zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, w następujących przypadkach: 
1) zmiany dotyczącej terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, w przypadku 

braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w 
umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez zmiany wysokości całej składki przy 
rozłożeniu na raty;  
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2) zmiany wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia 
lub liczby rat, z zachowaniem stawki ustalonej dla danego rodzaju ubezpieczenia, 
które mają charakter ryczałtowy; 

3) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia, która będzie wynikać 
ze zmian wprowadzonych, w okresie obowiązywania Umowy Generalnej, do OWU 
Wykonawcy;  

4) zmiany zakresu ubezpieczenia, wynikające ze zmian przepisów prawnych; 
5) zmiany postanowień Umowy związanych z: 

a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony 
Umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych 
zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych) 
b) zmianą numerów rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej 
Umowie; 
c) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej 
Umowy; 
d) zmianą w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące 
Wykonawcy; 

6) zmiany terminu wykonania zamówienia, zmianą postanowień Umowy, wskutek zmiany 
przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.  
2. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających, dla konkretnych rodzajów 
ubezpieczeń, sporządzone zostaną odpowiednie aneksy, określające szczegółowo przedmiot, 
zakres i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.  Wszelkie ubezpieczenia uzupełniające 
nie mogą być kalkulowane na bazie stawek wyższych niż określone w Ofercie.  
3. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w § 3 może ulec zmianie w 
przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, w przypadku zmiany przepisów ustawy o 
podatku od towaru i usług w odniesieniu odpowiednio do całości lub danej części 
wartości zamówienia, którego zmiana dotyczy;  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne; 

o ile Wykonawca wykaże ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na 
pisemny wniosek Wykonawcy, złożony nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie zmian, o 
których mowa w niniejszym ust.  Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20 dni 
od dnia jego złożenia, 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.  Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej 
Umowy aneksem.    

4. Wykonawca, w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiającemu szczegółowe 
kalkulacje cen jednostkowych, z uwzględnieniem czynników określonych w ust. 1, lub przedłoży 
oświadczenie o niezmienności cen w trakcie trwania Umowy. Wynagrodzenie może jedynie ulec 
zmianie w przypadku zmiany składników cenotwórczych, określonych w ust. 1.  

5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, 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 ust. 3 pkt 2, 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. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 3 pkt 3, 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.  



Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Kielce wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury i 
spółkami Prawa Handlowego oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości 
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§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Umowa niniejsza zawierana jest za pośrednictwem:  
Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 34A, 02.672 Warszawa,  

2. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu 
niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę 
Ubezpieczający w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie 
praw i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy. 

5. Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów 
mogących powstać na tle wykonywania niniejszej umowy.  

6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności. 

7. Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd 
powszechny w Kielcach. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w kolejności: 
a) niniejsza umowa  
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
c) oferta złożona przez Wykonawcę, 
d) ogólne warunki ubezpieczenia (OWU ) stanowiące załącznik do oferty Wykonawcy, 

oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

9. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
§11 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY  

1. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy Generalnej są następujące dokumenty: 
a) warunki ubezpieczenia określone w SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 
b) oferta cenowa ……………., 
c) ogólne warunki ubezpieczenia ……………. wyszczególnione w §6 niniejszej Umowy Generalnej. 
 
 
   ......................................................                ................................................. 
    Pieczęć i podpis Wykonawcy          Pieczęć i podpis Zamawiającego 


