
                                                                                                                                                

 

            

 

UMOWA  

Zawarta dnia ………...  w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: 

 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o.,  

ul. B. Prusa 66, Nr REGON 550733679, NIP 759-14-75-720 

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000153255 prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego o kapitale zakładowym 33.070.000,00 złotych  

reprezentowanym przez: 

Paweł Mieczkowski  Prezes Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a  ………………………………………………………………………………………….. 

NIP  ………………..   REGON ………. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………... 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie                         

z  wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, przy 

udziale Eurobrokers sp. z o.o. – pełnomocnika Zamawiającego, została zawarta umowa                  

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie Zamawiającego określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w ramach następujących ubezpieczeń:  

1)  …………………………….. 

2)  …………………………….. 

3) ……………………………… 

4)  ……………………………… 

 

 

 

  



                                                                                                                                                

 

§ 2 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienie, liczony indywidualnie dla każdej jednostki i ryzyka.  

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 1) i oferta przetargowa                                

( Załącznik nr 2) stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. Do zawartych umów ubezpieczenia mają zastosowanie następujące klauzule dodatkowe 

rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej: 

1).……………………… 

2) ……………………… 

3)……………………… 

4. Do zawieranych umów ubezpieczenia mają zastosowanie franszyzy i udziały własne                        

w następującej wysokości: 

1)  ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – ..................... , 

2) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku – .................... , 

3)  ubezpieczenie szyb od stłuczenia – ........................., 

4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – ..................... , 

5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ............................ , 

6)  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zarządzającego składowiskiem odpadów w fazie 

eksploatacyjnej z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód                     

w środowisku – ............................ , 

7) ubezpieczenie władz spółki (D&O) – ............................. . 

 

 

§ 3 

Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych   

polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. 

 

                                 

 

§ 4 

 

Umowę zawarto na okres od…………….2019 do ………….2021 r.  

 

 

§ 5 

 

1. Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składki ubezpieczeniowe w łącznej wysokości 

......................................... 

(słownie:…………………………………………………………………………...zł).                                                             

2.  Zamawiający zapłaci składki ubezpieczeniowe w następujący sposób:  



                                                                                                                                                

 

1)  Zadanie nr 1 

W pierwszym roku obowiązywania umowy składka płatna przelewem w terminie 14 dni od 

daty początku okresu ubezpieczenia poszczególnych pojazdów. 

W drugim roku obowiązywania umowy (po wyrównaniu okresów ubezpieczenia) składka 

płatna przelewem w terminie do 27.03.2020 r. 

2)  Zadanie nr 2 

Składka płatna w dwóch ratach: 

I rata płatna do 12.05.2019 r., 

II rata płatna do 12.05.2020 r. 

3) Zadanie nr 3 

Składka płatna w dwóch ratach: 

I rata płatna do 12.05.2019 r., 

II rata płatna do 12.05.2020 r. 

4) Zadanie nr 4 

Składka płatna w dwóch ratach: 

I rata płatna do 26.07.2019 r., 

II rata płatna do 26.07.2020 r. 

 

3. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie obowiązywania umowy 

jak również zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub stawek składek za te ubezpieczenia nie będą podstawą zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

 

§ 6 

 

Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do ubezpieczenia mienie zgłaszane przez Zamawiającego 

w trakcie obowiązywania umowy na warunkach i stawkach nie mniej korzystnych niż 

zaproponowane w ofercie przetargowej. 

 

 

§ 7 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia tj.: 

1)   Owu .................................. 

2)   Owu .................................. 

3)   Owu ..................................  

oraz powszechnie obowiązujące przepisy.  

2. Zapisy wskazanych w ust. 1 ogólnych warunków ubezpieczenia mają zastosowanie o ile nie 

stoją   w sprzeczności z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz niniejszej 

umowy. 

 



                                                                                                                                                

 

 

§ 8 

 

Dopuszcza się możliwość zmian niniejszej umowy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 2 – 6 ustawy       

z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.)  

a także w następujących przypadkach: 

1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – na wniosek Zamawiającego; 

2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku 

zmiany wysokości sumy ubezpieczenia – proporcjonalnie do zmiany sumy ubezpieczenia             

i okresu ubezpieczenia w którym zmiana będzie obowiązywała; 

3) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej               

i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia 

wysokości sumy gwarancyjnej lub podwyższenia limitów odpowiedzialności – 

proporcjonalnie do zmiany i okresu ubezpieczenia w którym zmiana będzie obowiązywała; 

4) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych 

wypadków w przypadku zmiany liczby ubezpieczonych w stosunku do zapisanej w SIWZ – 

proporcjonalnie do zmiany i okresu ubezpieczenia w którym zmiana będzie obowiązywała; 

5) zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe objęte 

niniejszą umową podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku – 

składka ulegnie podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT; 

6) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian OWU 

Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy 

bez dodatkowej zwyżki składki; 

7) zmiany związane z włączeniem do ochrony ubezpieczeniowej jednostek powstałych lub 

przekształconych w trakcie obowiązywania umowy bądź wyłączeniem jednostek 

zlikwidowanych; 

8) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących 

przepisów. 

 

 

§ 9 

 

1. Osobami do kontaktu w ramach realizacji niniejszej umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego: ……………………….. tel. …………… e-mail…………... 

2) po stronie Wykonawcy: ………………………… tel. …………… e-mail: ………….. 

 

2.  Zmiana osób upoważnionych do kontaktu nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 

wzajemnego pisemnego powiadomienia Stron. 

 

 

§ 10 

 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności z tytułu niniejszej umowy 

bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 



                                                                                                                                                

 

 

 

 

§ 11 

 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

 

  § 12 

 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego oraz jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

                                                                    § 13 

 

Klauzula informacyjna 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                       

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących 

Państwu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej                                

w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.,  ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, 

osobą reprezentującą Administratora Danych jest Prezes Zarządu. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować  w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: 

ido@gkostrow.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą 

przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie 

Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.  

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter  

dobrowolny. 

5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych, 

• prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 



                                                                                                                                                

 

• prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych  w art. 17 RODO, 

• prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek             

i na warunkach określonych w art. 21 RODO, 

• prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,                                

w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji                    

i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 

8.Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach,            

w tym profilowania.    

 

 

Zamawiający:                                                                                           Wykonawca 

 

………………………     ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


