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UMOWA - wzór 
 
zawarta we Wrocławiu dnia …………………………… 2019r., pomiędzy: 
UNIWERSYTETEM WROCŁAWSKIM z siedzibą: 50-137 Wrocław, Pl. Uniwersytecki 1,  
REGON: 000001301; NIP: 896-000-54-08 
zwanym w treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 
1. ……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………. 

a 
………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
REGON:…………………… NIP:.…………………… 
zwanym w treści  Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 
1. ……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
o następującej treści: 
 

§ 1. Tryb zawarcia umowy 
Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr ……………………… 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity 
Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zmianami)  
 

§ 2. Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na: 

a. ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane) 
b. ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej.  

2. Zakres ubezpieczenia określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załączniku Nr 10 do SIWZ z dnia 
............................ . 

3. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi ubezpieczenia w zakresie i na warunkach, które określają: 
a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 
b) Oferta złożona przez Wykonawcę, 
c) Ogólne warunki ubezpieczenia wskazane w ofercie Wykonawcy. 

4. Szczególne warunki ubezpieczenia określone w SIWZ na ubezpieczenie Zamawiającego (opis przedmiotu 
zamówienia), będą zawsze miały pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawcy. Strony 
ustalają, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień strony 
przyjmą do stosowania rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 

 
§ 3. Termin realizacji  

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 17 listopada 2019 roku do 16 listopada 2022 roku, 
z podziałem na następujące okresy ubezpieczenia: 

a) Pierwszy okres ubezpieczenia: od 17.11.2019 r. do 16.11.2020 r., 
b) Drugi okres ubezpieczenia: od 17.11.2020 r. do 16.11.2021 r. 
c) Trzeci okres ubezpieczenia: od 17.11.2021 r. do 16.11.2022 r. 

2. Cały zakres zamówienia ulega odnowieniu dwukrotnie od początku obowiązywania Umowy na każdy rok 
kolejny tj. po pierwszym okresie i drugim okresie na niezmienionych warunkach, w tym, co do stawek dla 
wszystkich ryzyk objętych Umową, niezależnie od jakichkolwiek czynników, w tym szkodowości. Wszystkie 
sumy gwarancyjne oraz limity odpowiedzialności Wykonawcy na pierwsze ryzyko, określone w OPZ 
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(w ramach każdego z ubezpieczanych ryzyk i klauzul), mają zastosowanie oddzielnie na każdy okres 
rozliczeniowy Umowy, tj. ich wyczerpanie w pierwszym okresie trwania Umowy, pozostaje bez wpływu na 
drugi i trzeci okres trwania Umowy. Natomiast sumy ubezpieczenia (określone w systemie sum stałych) 
będą podlegały aktualizacji ze stanem na dzień zawarcia Umowy i wystawienia dokumentów 
ubezpieczenia potwierdzających zawarcie ubezpieczenia (zgodnie z jej postanowieniami), jak też na każdy 
kolejny okres trwania Umowy. Jednocześnie w/w sumy ubezpieczenia obowiązujące w pierwszym okresie 
ubezpieczenia, będą podlegały aktualizacji w ramach odnowienia na drugi i kolejno na trzeci rok, w tym 
także w przeciągu całego okresu trwania Umowy, z tytułu realizacji doubezpieczeń lub zwrotów mienia, na 
zasadach określonych w OPZ oraz w Umowie 

3. Termin realizacji zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego może wykraczać poza termin realizacji 
umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 4. Prawo odstąpienia od umowy 

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, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 
§ 5. Dokumenty potwierdzające realizację zamówienia 

1. Dokumentami potwierdzającymi świadczenie usługi opisanej w § 2 będą polisy ubezpieczeniowe, stanowiące 
integralną część niniejszej umowy. Polisy będą wystawione na roczne okresy ubezpieczenia. 

2. Niezależnie od terminu wystawienia dokumentów ubezpieczenia, ochrona jest gwarantowana w okresach, 
o jakich mowa w §3 ust 1 i fakt niewystawienia przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia w żadnym 
zakresie nie ogranicza, ani nie zwalnia z odpowiedzialności Wykonawcy za świadczenia usługi i wykonanie 
umowy. 

§ 6. Składka ubezpieczeniowa 
1. Stawki/składki ubezpieczeniowe z tytułu zawarcia ubezpieczeń wymienionych w §2 ust 1 umowy zostały 

określone w ofercie Wykonawcy (formularzu ofertowym i cenowym), stanowiącym integralną część umowy. 
Łączna cena ofertowa wynosi …………….zł. 

2. Wykonawca gwarantuje zachowanie wysokości stawek przyjętych w ofercie przetargowej dla każdego rodzaju 
ubezpieczeń przez cały okres trwania umowy. 

3. Składki, jako iloczyn stawek ubezpieczeniowych z sumami ubezpieczenia/sumami gwarancyjnymi, w ramach 
każdego z ryzyk objętych Umową będą wskazywane każdorazowo w dokumentach ubezpieczenia. 

4. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowi ostateczna równowartość opłaconych przez Zamawiającego 
wszystkich składek ubezpieczeniowych na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, jako suma składek 
podana we wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych oraz aneksach do tych dokumentów, wystawionych dla 
Zamawiającego w ciągu całego okresu obowiązywania umowy. Ostateczna równowartość składek 
ubezpieczeniowych zależna będzie od zmian sum ubezpieczenia w systemie sum stałych (zgodnie 
z postanowieniami klauzul automatycznego pokrycia) lub innych zmian umowy albo jej mechanizmów, o których 
mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w okresie trwania umowy, zgodnie z jej postanowieniami. 

5. Łączna składka z tytułu wszystkich ubezpieczeń będzie uwzględniała płatności w 4 kwartalnych ratach dla 
każdego rocznego okresu ubezpieczenia, co oznacza w okresie obowiązywania umowy płatność w 12 ratach. 

6. Termin płatności poszczególnych składek określony zostanie w polisach, z tym, że data płatności pierwszej raty 
składki przypadać będzie na dzień 20.12.2019r. 

7. Należność będzie przekazywana na konto Wykonawcy, wskazane w polisach ubezpieczeniowych. 
8. W przypadku doubezpieczeń składka płatna będzie jednorazowo w terminie 21 dni od wystawienia dokumentów 

potwierdzających ubezpieczenie.  
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9. Wszelkie płatności powstałe na tle umowy wynikające z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz 
innych rozliczeń, Wykonawca będzie przedstawiał w dokumencie ubezpieczenia lub aneksie do niego w formie 
umożliwiającej jednoznaczne przypisanie kwot składki dla Zamawiającego. 

 
§ 7. Postanowienia szczególne 

 Wykonawca wskazuje 2 osoby odpowiedzialne za obsługę umowy w zakresie likwidacji szkód przez cały 
okres obowiązywania umowy: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy) 

 Wykonawca ma prawo dokonać zmiany składu osobowego w trakcie trwania umowy poprzez pisemne 
poinformowanie Zamawiającego. Zmiana personaliów osób odpowiedzialnych za likwidację szkód nie 
wymaga zmiany niniejszej umowy. 

 
§ 8. Zmiany treści umowy 

1. Zmiany treści Umowy nie stanowi dokonywanie zmian w ubezpieczonym mieniu (dotyczy mienia 
ubezpieczonego w systemie sum stałych) stanowiących następstwo doubezpieczenia lub dokonywania 
zwrotów mienia podlegającego ubezpieczeniu w zakresie ryzyk określonych w §2 ust 1 Umowy. 
Przedmiotowe zmiany realizowane będą zgodnie z postanowieniami określonymi w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, na gruncie Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do 
SIWZ oraz Klauzuli automatycznego pokrycia. 

2. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust 1. pkt 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986) w przypadku: 
a) podwyższenia sum gwarancyjnych lub limitów odpowiedzialności ustanowionych na pierwsze 

ryzyko w okresie obowiązywania umowy również po ich częściowej lub całkowitej konsumpcji; 
zgodnie z postanowieniami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Klauzuli kwotacji 
na bazie sumy gwarancyjnej; 

b) jednokrotnego odtworzenia, uzupełnienia limitu sumy ubezpieczenia (z tych podlegających 
konsumpcji), po ich wyczerpaniu, zgodnie ze stawkami określonymi w ofercie Wykonawcy, 
odpowiednio do wartości i okresu ubezpieczenia, na podstawie wniosku Zamawiającego; 

c) zmiany obowiązujących przepisów prawa, powodującej konieczność dostosowania do nich 
warunków umowy. 

3. Wszelkie zmiany, o których mowa powyżej oraz zmiany nieistotne, będą zgłaszane Wykonawcy przez 
Zamawiającego za pośrednictwem Brokera i będą potwierdzane i/lub rozliczane poprzez wystawianie 
aneksów do dokumentów ubezpieczenia wystawionych w całym okresie obowiązywania Umowy na 
zasadach określonych w Umowie albo w inny sposób uzgodniony przez Strony, nie ma potrzeby 
wystawiania odrębnych Aneksów do niniejszej Umowy. 

4. Aktualizacja danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby firmy nie 
stanowi zmiany umowy wymagającej aneksu. 

 
§ 9. Zmiana wynagrodzenia 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących 
okolicznościach, o których mowa w § 142 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę: 

a. w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym cena netto przedmiotu umowy pozostaje 
bez zmian, a stosownej zmianie ulega cena brutto określona w § 6 umowy. 
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b. w przypadku zmiany 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177). 

c. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

d. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych 
planach kapitałowych. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt a, Wykonawca składa pisemny wniosek 
o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 
wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto pozostaje 
bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto 
w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT.  

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt b, Wykonawca składa pisemny wniosek 
o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 
wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, 
o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia; w szczególności wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za 
pracę na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. 
Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane 
koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne 
w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie zostanie 
podwyższone w drodze aneksu do umowy jednak o kwotę nie większą niż wzrost kosztów wykonania 
zamówienia przez wykonawcę, wynikających ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt c, Wykonawca składa pisemny wniosek 
o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania 
zamówienia, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków 
dowodowych wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na 
podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek 
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do umowy, jednak o kwotę nie większą niż 
wzrost kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynikających ze zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt d, Wykonawca składa pisemny wniosek 
o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z usług świadczonych po 
zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek 
powinien dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących umowę, zgodnie z ofertą wykonawcy 
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umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
a wpływem na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 
realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których 
mowa w ust.1 pkt d.  

6. Zamawiający w terminie 10 dni dokona analizy wniosków, o których mowa w ust. 3, 4, 5 wyznacza datę 
negocjacji w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia.  

7. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie 
zawarcia aneksu do umowy.  

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt b, c i d, na koszty wykonania 
zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 
Zamawiającego.  

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt a, z wnioskiem o zmianę umowy, na zasadach 
określonych w ust. 3, może wystąpić Zamawiający. 

 
§ 10. Obowiązek informacyjny  

1. W przypadku wprowadzenia zmian nazwy, kompetencji, zakresu działań i stanu majątku Zamawiającego 
wynikających ze zmian uregulowań organizacyjnych, administracyjnych lub prawnych, Zamawiający 
zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wprowadzenia 
zmiany. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia odpowiednich dokumentów do polis 
potwierdzających stan aktualny. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 
działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji 
ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem 
skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję 
skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

 
§ 11. Wypowiedzenie umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w następujących 
okolicznościach: 

a) zostanie złożony wniosek o upadłość lub rozpocznie się proces likwidacji firmy Wykonawcy; 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
c) Wykonawca przerwał realizację usługi, nie informując o tym pisemnie Zamawiającego, a przerwa ta 

trwa dłużej niż trzydzieści (30) dni;  
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy w sposób prawidłowy pomimo 

uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania go do tego przez Zamawiającego ze wskazaniem 
stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości, Zamawiający może wypowiedzieć umowę 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

3. Wypowiedzenie umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności i powinno 
zawierać uzasadnienie.  

 
§ 12. Zachowanie poufności 

1. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp). Z zastrzeżeniem tego wymogu Strony zobowiążą się do 
przestrzegania przy realizacji Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach 
prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną 
tajemnicy Zamawiającego. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania 



postępowanie nr: BZP.2411.19.2019.BO 
Załącznik nr 11a do SIWZ 

Część I - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Strona 6 z 7 
 

informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie 
sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych. 

2. Nie będą uznawane za niejawne informacje, które: 
1) staną się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu bezprawnego, lub 
2) są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody, lub 
3) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron, lub 
4) zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą Stroną Umowy zgodnie 
z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień Umowy. 

3. Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby 
trzecie z informacji niejawnych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić dostęp do 
informacji niejawnych wyłącznie tym pracownikom lub współpracownikom Strony, którym informacje te są 
niezbędne dla wykonania czynności na rzecz drugiej Strony i którzy wykonują obowiązki wynikające 
z Umowy. 

4. W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych druga Strona 
będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków. 
Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno być wysłane drugiej Stronie w formie 
pisemnej.  

5. Strona, która dopuściła się naruszeń, zobowiązana będzie naprawić szkodę na zasadach ogólnych. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy dożywotnio wszelkich niepodlegających 

upublicznieniu informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności, które zostaną powzięte przez 
Wykonawcę w trakcie wykonywania przez niego Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności uzyskanych od Zamawiającego danych osobowych i 
Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych Zamawiającego w celach innych 
niż w celu wykonywania Umowy. Przepisy 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 tj. 
ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), mają zastosowanie.  

 
§ 13. Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą załatwiane między stronami na 
drodze polubownej, w ostateczności mogą być poddawane do rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 
§ 14. Przelew wierzytelności 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie. 
2. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 15. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie:  
a) Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy, złożone wraz z ofertą 
b) przepisy ustawy z dnia 11 września 2015r.  o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. 

U. 2015 poz. 1844) 
c) odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016, poz. 380)  
d) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 

z późn. zm.).  
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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Załączniki do umowy: 

1. SIWZ z załącznikami 
2. Formularz ofertowy 
3. OWU Wykonawcy 
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