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Dział  D 

ZAŁĄCZNIK nr 5 - Wzór umowy 

UMOWA NR…………..  

 

zawarta w dniu ....................  r. w Polkowicach pomiędzy:  

Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A., ul. Młyńska 4,  59-100 Polkowice, 

NIP: 692-20-68-848, REGON: 390604980, reprezentowanym przez:  

…………………………………………………….. 

zwanym dalej „Ubezpieczającym” 

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

z siedzibą w ............................................................................., 

reprezentowanym przez: ................................................................................................, 

zwanym dalej „Zakładem Ubezpieczeń”, 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Ubezpieczenie majątku                       

i interesów Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A., zgodnie z ustawą z dnia                   

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Strony zawierają umowę                     

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. W związku z wyborem oferty, na mocy niniejszej umowy,  Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową 

interesy Ubezpieczającego w zakresie zgodnym ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i złożoną ofertą                    

w zakresie ubezpieczeń: 

1) Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.01.2022 r.; 

2) Mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku na okres od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.01.2022 r.; 

3) Szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia na okres od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.01.2022 r.; 

4) Następstw nieszczęśliwych wypadków osób korzystających z usług Spółki na okres od dnia 01.02.2019 r. do dnia 

31.01.2022 r.; 

5) Odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem na okres od dnia  

01.02.2019 r. do dnia 31.01.2022 r. 

2. Warunki wykonania zamówienia określa oferta z dnia ……………. złożona przez Zakład Ubezpieczeń oraz specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia z dnia ……………….. 

3. Szczegóły dotyczące rozliczeń składek ubezpieczeniowych za poszczególne rodzaje ubezpieczeń zostaną określone                      

w polisach ubezpieczeniowych wystawianych przez Zakład Ubezpieczeń. 

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia: od dnia  01.02.2019 r.  do dnia  31.01.2022 r. 
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§ 3 

1. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawione na trzy okresy roczne, zgodne z terminem wykonania zamówienia. 

2. Na pierwszy okres rozliczeniowy wystawiono następujące polisy: 

  - seria  …………  numer…………………………… 

  - seria  …………  numer……………………………. 

3. Zakład Ubezpieczeń wystawi polisy ubezpieczeniowe na kolejne okresy rozliczeniowe: 

a) do dnia 20.01.2020 r. na drugi okres rozliczeniowy;  

b) do dnia 20.01.2021 r. na trzeci okres rozliczeniowy. 

4. W przypadku niemożliwości wystawienia polis ubezpieczeniowych w terminie jak w ust. 3, Zakład Ubezpieczeń  wystawi 

notę pokrycia ubezpieczeniowego lub inny tymczasowy dokument dotyczący rozliczeń za poszczególne rodzaje ubezpieczeń:  

a) od dnia 01.02.2020 r. na drugi okres rozliczeniowy, 

b) od dnia 01.02.2021 r. na trzeci okres rozliczeniowy. 

 

§ 4 

1. Łączna składka za okres 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej wynosi  ................... zł /słownie złotych: 

………………………………………………………………………………..…./ 

i zostanie zapłacona przez Ubezpieczającego w dwunastu równych ratach kwartalnych, przy czym termin zapłaty pierwszej 

raty przypada na dzień 14.02.2019 r. 

2. Przed upływem terminu każdego okresu rozliczeniowego Ubezpieczający  przedstawi Zakładowi Ubezpieczeń  uaktualnione 

dane dotyczące przedmiotu i sum ubezpieczenia. 

3. Polisy wystawiane na kolejne okresy rozliczeniowe będą uwzględniały zmiany w przedmiocie ubezpieczenia przekazane 

przez Ubezpieczającego oraz składkę ubezpieczeniową dostosowaną do aktualnych sum ubezpieczenia. 

4. Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń  

określony w polisach. 

5. Ostateczna wysokość składki jak w ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie ze względu na aktualizację składników majątku. 

6. Wszystkie doubezpieczenia zawierane w trakcie trwania poszczególnych okresów rozliczeniowych kalkulowane będą na 

bazie stawek zastosowanych   w Formularzu Ofertowym. 

 

§ 5 

Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) zostanie złożony wniosek o upadłość lub likwidację Zakładu Ubezpieczeń. 

 

§ 6 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Zakładu Ubezpieczeń. 

2. Ubezpieczający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy                         

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zakładu Ubezpieczeń, jeżeli: 

a)  zmiany są korzystne dla Ubezpieczającego pod względem prawnym lub ekonomicznym, 
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b) w danym rodzaju mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zamówienia nastąpi wzrost lub spadek ilości lub wartości 

składników majątkowych, 

c) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków nastąpi wzrost lub spadek ilości ubezpieczonych osób, 

d) nastąpi zmiana w zakresie lub rodzaju prowadzonej przez zamawiającego działalności powodująca zmianę ryzyka 

ubezpieczeniowego i wynikającą z tego konieczność uzupełnienia lub ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej; 

e) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na zapłatę składek przez 

Ubezpieczającego  w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości 

składki przy rozłożeniu jej na raty, 

f) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Zakładu Ubezpieczeń; w przypadku 

ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej  w specyfikacji, 

g) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.  

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Zakładowi Ubezpieczeń może nastąpić, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zakład Ubezpieczeń.  

3. Wprowadzenie zmian w zawartej umowie w przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) – c) niniejszej umowy 

wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku wraz z dokumentacją wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia 

przez Zakład Ubezpieczeń oraz propozycją zmiany umowy w termie do 30 dnia od dnia  wejścia w życie przepisów 

dokonujących tych zmian.   

4. Za dokumentację o której mowa w ust. 3 niniejszej umowy uznaje się w szczególności dokumenty potwierdzające i/lub 

zawierające: 

1) przyjęte przez Zakład Ubezpieczeń  zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do 

wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi 

prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do 

ubezpieczeń; 

2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) – c) niniejszej umowy, na wysokość kosztów wykonania 

umowy przez Zakład Ubezpieczeń; 

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości składki należnej Zakładowi Ubezpieczeń oraz wykazanie 

adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Zakład Ubezpieczeń. 

5. W terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 3 niniejszej umowy Ubezpieczający może 

zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń  o jego dodatkowe uzasadnienie i/lub uzupełnienie wniosku oraz  o przedłożenie 

dokumentów niezbędnych do oceny czy zmiany o których mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) – c) niniejszej umowy mają lub będą 

miały wpływ na koszty wykonywania umowy przez Zakład Ubezpieczeń. 

6. Ubezpieczający w formie pisemnej, w terminie 1 miesiąca od doręczenia Ubezpieczającemu  wniosku,  a w przypadku 

przesyłania dokumentacji uzupełniającej, od daty doręczenia ostatniego dokumentu uzupełniającego wniosek, zajmie 

stanowisko w sprawie wniosku Zakładu Ubezpieczeń. 

7. Wszelkie zmiany umowy jak w ust. 2 pkt 1) litera a) – g) lub w ust. 2 pkt. 2) lit. a) – c) wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 
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§ 7 

Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron. 

 

§ 8 

1. Dane osobowe, osób o których mowa w § 10, pozyskane przez Strony od siebie wzajemnie w związku z umową, 

przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronione będą przed dostępem osób nieupoważnionych – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że przetwarzanie danych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych 

osobowych w zakresie: 

1) udostępnionych im przed drugą Stronę danych osób reprezentujących każdą ze Stron w celu zawarcia umowy: na podstawie 

przesłanki niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba lub podjęcia działań przed zawarciem umowy; 

2) udostępnionych im przez drugą Stronę danych osób wykonujących zadania z ramienia Stron: w ramach prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie prawidłowości realizacji przedmiotu umowy, a jednocześnie 

przetwarzanie danych w tym zakresie nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą. 

3. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszej umowy, ma prawo do żądania dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych w związku z realizowaniem interesu administratora z przyczyn związanych z jej 

szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, 

że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych. 

4. Strony oświadczają, że dane przetwarzane będą w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia umowy, oraz w razie 

takiego obowiązku ciążącego na administratorze – poprzez okres przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie danej osoby  

do realizacji niniejszej umowy. 

6. Wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany  (bez udziału 

człowieka). 

7. Wobec każdej z osób, których dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji umowy, zostanie zrealizowany obowiązek 

informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w podanej kolejności: 

1) obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy: 

a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.); 

b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.);  

c) Ustawy z  dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 999 ze 

zmianami). 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ………… wraz z załącznikami, 

3) Oferta złożona przez Zakład Ubezpieczeń z dnia ……………..,  

4) Ogólne Warunki Ubezpieczenia aktualne na dzień zawarcia umowy. 

 

§ 10 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy Stronami nie mogą być bez uprzedniej zgody 

Ubezpieczającego  zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej formie przeniesione na osoby trzecie. 
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§ 11 

Strony Umowy są zobowiązane do utrzymywania w tajemnicy wszelkich danych i informacji, jakie uzyskały   w związku                  

z realizacją Umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazywania, zgodnie   z obowiązującymi przepisami 

prawa, a w szczególności w zakresie danych osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem postanowień ustawy               

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zmianami). 

 

§ 12 

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

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 15 

 Załącznikami do niniejszej  umowy są: 

1/  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ……………. wraz załącznikami; 

2/ Oferta Zakładu Ubezpieczeń; 

3) Ogólne warunki ubezpieczeń; 

 

 

 

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ     UBEZPIECZAJĄCY 

 

 

 

 

                 

            

 
 

 

 

  

  

      


