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Załącznik nr 1b do SWZ PO ZMIANIE SWZ z dnia 14.01.2022r. 

UMOWA nr NZP/EF/1/M/2022 – wzór umowy (DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA) 
zawarta  na podstawie zamówienia publicznego nr NZP/EF/1/2022 

w dniu …………r. w Legnicy 
pomiędzy 
Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy (59-220)  
przy ul. Nowodworskiej 60, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej  
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000124337,  
NIP 691-020-39-67, REGON 390081536, kapitał zakładowy: 17.618.020,00 zł, telefon 76/ 856-63-50, 
fax 76/ 856-63-55,  

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez: 
Bogusława Grabonia – Prezesa Zarządu 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” lub „UBEZPIECZYCIELEM”, reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną w dalszej części  
„ustawą Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu ………….. pod numerem ……………. 

§ 1. Przedmiot i zasady ubezpieczenia 
1. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na świadczenie usług ochrony 

ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia Zamawiającego (DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 
ZAMÓWIENIA). Usługa ochrony ubezpieczeniowej winna być świadczona we wszystkich 
lokalizacjach Zamawiającego, o których mowa w ust. 8, zgodnie z niniejszą umową, Specyfikacją 
warunków zamówienia wraz z załącznikami (w szczególności zgodnie z Załącznikiem M1 do SWZ- 
Wykaz mienia), złożoną ofertą Wykonawcy z dnia …………….r. oraz dokumentem, o którym mowa  
w ust. 3 pkt 2.  

2. Ochronę ubezpieczeniową Wykonawca będzie potwierdzał poprzez wystawianie w okresie 
obowiązywania niniejszej umowy wskazanym w § 2 ust. 1 stosownych polis ubezpieczeniowych 
(umów indywidualnych), zgodnie z zapisami § 2 ust. 2. 

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określają:  
1) Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy) oraz Wykaz mienia (Załącznik M1  

do SWZ), 
2) Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia przedłożone przez Wykonawcę wraz z ofertą,  

tj. ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………1 
3) Klauzula fakultatywna zaoferowana przez Wykonawcę w ramach kryterium oceny ofert: Klauzula 

braku redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie (z zastrzeżeniem, iż w/w klauzula będzie miała 
zastosowanie w przypadku zaistnienia szkód nie większych niż 200 000 PLN oraz będzie dotyczyła 
jedynie składników mienia Zamawiającego ubezpieczonych w systemie sum stałych, natomiast nie 

                                                           
1 Zapisy umowne zostaną dostosowane do oferty Wykonawcy. 
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będzie miała zastosowania do pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności określonych  
w Opisie przedmiotu zamówienia).2  

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej umowy, a treścią polis ubezpieczeniowych 
(umów indywidualnych) lub Ogólnych/Szczególnych Warunków Ubezpieczenia wskazanych  
w ust. 3 pkt 2 decyduje treść niniejszej umowy. 

5. W przypadku sprzeczności Ogólnych/Szczególnych Warunków Ubezpieczenia wskazanych w ust. 3 
pkt 2 z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), decyduje treść Specyfikacji Warunków 
Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. W sprawach nieuregulowanych w SWZ będą miały 
zastosowanie Ogólne/ Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowane przez 
Wykonawcę, o których mowa w ust. 3 pkt 2. 

6. Polisy ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 2 i § 2 ust. 2 zostaną zawarte i zrealizowane przy 
udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Pana Roberta Borzycha (tel. 602-674-799), 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Brokerska Robert Borzych z siedzibą  
w Legnicy przy ul. Mickiewicza 10. Wykonawca zapłaci brokerowi wynagrodzenie kurtażowe  
wg zwyczajowo obowiązujących stawek.  

7. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………….. (tel. ……………….., e-mail: …………………………….) 
jako Osobę uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym oraz z prowadzącym obsługę 
Zamawiającego brokerem, o którym mowa w ust. 6. 

8. Zamawiający prowadzi działalność gospodarczą w niżej wymienionych lokalizacjach: 
1) Główna siedziba Zamawiającego zlokalizowana w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60, 
2) Zakład Oczyszczania Miasta zlokalizowany w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 48, 
3) Zakład Zagospodarowania Odpadów zlokalizowany w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej 1 (Instalacja 

Komunalna zlokalizowana jest pomiędzy ul. Rzeszotarską i ul. Dobrzejowską w Legnicy), 
4) Zakład Usług Komunalnych - Dział Cmentarze Komunalne zlokalizowany w Legnicy przy  

ul. Wrocławskiej 124 oraz na terenie Cmentarza Komunalnego dla miasta Legnicy w Jaszkowie, 
5) Zakład Usług Komunalnych - Dział  Zieleń Miejska zlokalizowany w Legnicy przy ul. Orła Białego 8, 
6) Zakład Usług Komunalnych - Dział Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt oraz Baza magazynowa 

zlokalizowane w Legnicy przy ul. Ceglanej 1-2. 
 

§ 2. Okres ubezpieczenia 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy i obowiązuje od dnia ……………r.3 do dnia ……..……..r.  
2.  Polisy ubezpieczeniowe (umowy indywidualne) zawierane będą na 12-miesięczne okresy 

rozliczeniowe w taki sposób, aby zachować ciągłość ubezpieczenia (w okresie obowiązywania 
niniejszej umowy zawarte zostaną dwie polisy ubezpieczeniowe na 12-miesięczne okresy 
ubezpieczenia). 

3. Okres ubezpieczenia jest tożsamy z okresem obowiązywania niniejszej umowy wskazanym  
w ust. 1. 

 
§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki płatności 

1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy 
(wysokość składki ubezpieczeniowej za pełny okres ubezpieczenia za wszystkie ryzyka 
ubezpieczeniowe określone składką), zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy na kwotę: …………….. zł 
(słownie: ………………………………..…………………………………………………………………………………………..…...). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w częściach. Częściowe 
płatności realizowane będą zgodnie z wystawianymi przez Wykonawcę polisami 
ubezpieczeniowymi (umowami indywidualnymi), o których mowa w § 2 ust. 2, w treści których 

                                                           
2 Zapisy umowne zostaną dostosowane do oferty Wykonawcy. Wykonawca w ramach kryterium oceny ofert może 
zaoferować szerszy pakiet ubezpieczenia (klauzulę fakultatywną) niż bezwzględnie wymagany przez 
Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy). 
3 Planowany termin rozpoczęcia obowiązywania umowy (ochrony ubezpieczeniowej) to 08.02.2022r. Faktyczny 
termin rozpoczęcia obowiązywania umowy zależny jest od daty wyboru oferty najkorzystniejszej. 
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wskazane zostaną wysokości składek ubezpieczeniowych za 12-miesięczne okresy ubezpieczenia 
mienia Zamawiającego. 

3. Płatność każdej składki ubezpieczeniowej nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni, licząc  
od daty wystawienia polisy ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem ust. 4. Płatność dokonana zostanie 
na konto bankowe Wykonawcy wskazane w polisie potwierdzającej ochronę ubezpieczeniową. 

4. W przypadku gdy wysokość składki ubezpieczeniowej w polisie ubezpieczeniowej wystawionej  
dla drugiego roku obowiązywania niniejszej umowy będzie wyższa niż 50% wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, to  płatność podzielona zostanie na dwie równe raty,  
przy czym: 

a) pierwsza rata płatna będzie w terminie 14 dni, licząc od daty wystawienia polisy ubezpieczeniowej, 
b) druga rata płatna będzie w terminie 90 dni, licząc od daty wystawienia polisy ubezpieczeniowej. 

Powyższe wynika z art. 443 ust. 2 zd. 2 ustawy Pzp. 
5. Nieopłacenie przez Zamawiającego składki ubezpieczeniowej w terminie przewidzianym w ust. 3 

lub w ust. 4 nie powoduje ustania odpowiedzialności ubezpieczeniowej Wykonawcy.  
 

§ 4. Klauzula waloryzacyjna 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 może zostać zmienione z zastrzeżeniem 

ust. 2 w przypadkach wskazanych w: 
1) art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp, tj. w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (w przypadku wprowadzenia na usługi 

ubezpieczeniowe któregoś z w/w podatków),  
b)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  
d)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
2) art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia. 
2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może zostać dokonana na zasadach opisanych odpowiednio  

w ust. 3 i ust. 4 jedynie w przypadku gdy zaistnienie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 będzie 
miało wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia 
wykonawcy zostanie wprowadzona aneksem do umowy na podstawie zapisów § 5 ust. 1 pkt 3  
lit. b. 

3. Zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. a-d. 
1) Strony na podstawie pisemnego wniosku są uprawnione do żądania odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien być złożony 
wraz załącznikami, o których mowa w pkt 4 nie później niż w terminie 30 dni, licząc od dnia wejścia 
w życie przepisów prawa dokonujących zmian prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d. 

2) Odpowiednia zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w pkt 1 zostanie dokonana 
począwszy od dnia wejścia w życie przepisów prawa dokonujących zmian prawnych, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d z zastrzeżeniem, iż zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy  
za usługi, które zostaną wykonane od dnia wejścia w życie w/w zmian prawnych (wynagrodzenie  
za usługi wykonane przed dniem wejścia w życie w/w zmian prawnych pozostanie bez zmian). 

3) Przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2 należy rozumieć 
udokumentowane zgodnie z zapisami pkt 4: 

a) zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy, które zostaną wyliczone na podstawie nowych 
przepisów prawa w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 

b) zmiany kosztów Wykonawcy wynikające z podwyższenia lub z obniżenia wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania części 
zamówienia spowodowane wprowadzeniem zmian prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, 
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c) zmiany kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej 
łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikające  
z konieczności odprowadzenia niższych składek albo wyższych składek od wynagrodzeń osób 
zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, a biorących udział 
w realizacji pozostałej do wykonania części zamówienia, przy założeniu braku zmiany 
wynagrodzenia netto tych osób (dotyczy wprowadzenia zmian prawnych, o których mowa w ust. 1 
pkt 1 lit. c),  

d) zmiany kosztów Wykonawcy wynikające z konieczności odprowadzenia niższych wpłat albo 
wyższych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotyczących pracowników biorących udział 
w realizacji pozostałej do wykonania części zamówienia, przy założeniu braku zmiany 
wynagrodzenia netto tych pracowników (dotyczy wprowadzenia zmian prawnych, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 lit. d). 

4) Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć co najmniej szczegółowe obliczenia kwoty 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami (np. opisem sposobu 
dokonania obliczeń, informacją od Wykonawcy o liczbie pracowników biorących udział w realizacji 
zamówienia, itp.). Szczegółowe obliczenia kwoty odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 
przedstawione przez Wykonawcę winny zawierać: 

a) informacje o kosztach wykonania zamówienia przez Wykonawcę w okresie poprzedzającym 
wprowadzenie zmian prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d (w szczególności kalkulację 
kosztów Wykonawcy dokonaną na potrzeby ustalenia ceny w ofercie złożonej przez Wykonawcę), 

b) informacje o kosztach wykonania zamówienia przez Wykonawcę po wprowadzeniu zmian 
prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d. 

5) Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę obliczeń,  
o których mowa w pkt 4 oraz do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie 
wyliczonej odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Analogiczne uprawnienia 
posiada Wykonawca w przypadku gdy to Zamawiający złoży wniosek o którym mowa w pkt 1. 
Wyjaśnienia w powyższym zakresie mogą zostać złożone pisemnie przez Strony albo na spotkaniu 
Stron pod warunkiem podpisania przez Strony po odbytym spotkaniu Protokołu z ustalenia zmiany 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6) Zamawiający w celu złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1 może wezwać Wykonawcę  
do przedłożenia kalkulacji kosztów, o której mowa w pkt 4 lit. a, która może być podstawą  
dla Zamawiającego do dokonania obliczeń kwoty odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1 
również w przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży w/w kalkulacji. 

4. Zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia w przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 2. 
1) Strony na podstawie pisemnego wniosku są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych  
z realizacją zamówienia, przy czym przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost 
odpowiednio cen lub kosztów albo ich obniżenie względem ceny lub kosztu jakie przyjęto w celu 
ustalenia ceny w ofercie złożonej przez Wykonawcę (wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego  
w ofercie). Możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa powyżej 
uwarunkowana jest zaistnieniem przesłanek opisanych w pkt 2-3. 

2) Określenie momentu dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 
a) Pierwsza zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona nie wcześniej niż w 13-tym miesiącu 

obowiązywania niniejszej umowy z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b. 
b) Jeżeli niniejsza umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

to pierwsza zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na dzień otwarcia ofert 
(wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione począwszy od dnia rozpoczęcia obowiązywania 
niniejszej umowy wskazanego w § 2 ust. 1). 

c) Kolejne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy mogą następować co 4 miesiące, licząc od dokonania 
poprzedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

3) Sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 
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a) Strony ustalają, że podstawą dla ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ze względu  
na zmianę kosztów Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia będzie wyrażona w punktach 
procentowych zmiana wskaźnika kosztów administracyjnych ustalona jako różnica pomiędzy 
wyrażoną w procentach wartością wskaźnika, o którym mowa w pkt 2 lit. a tiret pierwsze,  
a  wyrażoną w procentach wartością wskaźnika, o którym mowa w pkt 2 lit. a tiret drugie: 

 wskaźnik kosztów administracyjnych (Tablica C.6. „Zagregowane wskaźniki efektywności zakładów 
ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych”) opublikowany przez Komisję Nadzoru 
Finansowego (Biuletyn Kwartalny. Rynek Ubezpieczeń) w kwartale poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku, o którym mowa w pkt 1,  

 wskaźnik kosztów administracyjnych (Tablica C.6. „Zagregowane wskaźniki efektywności zakładów 
ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych”) na dzień 30.09.2021r. w wysokości 5,01% 
opublikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (Biuletyn Kwartalny. Rynek Ubezpieczeń)  
w dniu 20.12.2021r. 

b) Minimalny poziom zmiany kosztów (wyrażona w punktach procentowych zmiana wskaźnika,  
o której mowa w pkt 3 lit. a), który uprawnia Strony do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi  
2 punkty procentowe, przy czym brak jest podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia przez Strony 
jedynie z uwagi na powyższe. Strona umowy wnioskująca o zmianę wynagrodzenia zobowiązana 
jest wykazać na zasadach wskazanych w pkt 3 lit. c, iż zmiana poziomu kosztów, o której mowa 
powyżej oddziałuje na koszty wykonania zamówienia. 

c) Do wniosku o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć w szczególności: 

 informacje o wysokości kosztów wykonania zamówienia przyjętych przez Wykonawcę na potrzeby 
ustalenia ceny w złożonej ofercie (kalkulację kosztów Wykonawcy) wraz z niezbędnymi 
wyjaśnieniami dla dokonanych założeń i obliczeń, 

 uzasadnienie potwierdzające, iż zmiana poziomu kosztów, o której mowa w pkt 3 lit. a i lit. b zd. 1  
ma faktyczny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

 informacje o wysokości kosztów wykonania zamówienia, jakie Wykonawca przyjąłby ustalając cenę 
w złożonej ofercie (kalkulację kosztów Wykonawcy wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami  
dla dokonanych założeń i obliczeń), gdyby w tamtym okresie wartość wskaźnika, o którym mowa  
w pkt 3 lit. a tiret drugie wynosiła tyle ile na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1 wynosi 
wartość wskaźnika, o którym mowa w pkt 3 lit. a tiret pierwsze, 

 obliczenia kwoty zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonane na podstawie kalkulacji, 
o których mowa w pkt 3 lit. c tiret pierwsze i tiret trzecie, z zastrzeżeniem, iż zmianie ulegnie 
wynagrodzenie Wykonawcy za usługi, które zostaną dopiero wykonane (bez zmian pozostanie 
wynagrodzenie za usługi wykonane przed dokonaniem zmiany wynagrodzenia na zasadach 
opisanych w ust. 4). 

d) Maksymalna dopuszczalna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy w efekcie zastosowania 
postanowień niniejszej umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 4 wynosi  
5% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie. 

4) Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów,  
o których mowa w pkt 3 lit. c oraz do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie 
przedłożonych dokumentów. Analogiczne uprawnienia posiada Wykonawca w przypadku  
gdy to Zamawiający złoży wniosek o którym mowa w pkt 1. Wyjaśnienia w powyższym zakresie 
mogą zostać złożone pisemnie przez Strony albo na spotkaniu Stron pod warunkiem podpisania 
przez Strony po odbytym spotkaniu Protokołu z ustalenia zmiany wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

5) Zamawiający w celu złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1 może wezwać Wykonawcę  
do przedłożenia kalkulacji kosztów, o której mowa w pkt 3 lit. c tiret pierwsze, która może być 
podstawą dla Zamawiającego do dokonania obliczeń kwoty zmiany wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1 
również w przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży w/w kalkulacji. 
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§ 5. Warunki zmian umowy 
1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania 

następujących zmian niniejszej umowy:  
1) przedłużenia okresu obowiązywania umowy o nie więcej niż 1 miesiąc, jeżeli: 
a) będzie to uzasadnione zabezpieczeniem zachowania ciągłości ubezpieczenia, w szczególności  

w sytuacji gdy Zamawiający będzie na etapie przygotowania lub prowadzenia kolejnego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ubezpieczeniowych  
w zakresie objętym niniejszą umową (zgodnie z planem w styczniu lub w lutym 2024 roku), 

b) w treści aneksu do umowy wprowadzającego zmianę umowy, o której mowa powyżej zostanie 
wskazana wartość tej zmiany ustalona na podstawie określonej w aneksie składki ubezpieczeniowej 
w przedłużonym okresie obowiązywania umowy, tj. w okresie ponad 24 miesiące;  

2) zmiany warunków ubezpieczenia, w tym zmiany wysokości sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej 
w szczególności w niżej wymienionych przypadkach:  

a) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku 
ujawnienia się, bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego w SWZ,  

b) w sytuacji zmiany ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizacji  
i ulepszenia środków trwałych, wdrażania nowych inwestycji- poza wysokości rozliczane zgodnie  
z klauzulą automatycznego pokrycia,  

c) zmniejszenia zakresu ubezpieczenia w przypadku likwidacji środków trwałych,  
d) w sytuacji zmiany ilości posiadanego przez Zamawiającego mienia na podstawie umów 

cywilnoprawnych, nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia, 
e) w przypadku zmian przepisów prawnych, których następstwem będzie konieczność dokonania 

zmiany warunków i zakresu ubezpieczenia, 
f) w przypadku dokonania korzystnych dla Zamawiającego zmian w Ogólnych Warunkach 

Ubezpieczenia obowiązujących u Wykonawcy;  
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 w następujących sytuacjach: 
a) w przypadku wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w pkt 1 oraz w pkt 2 z zastrzeżeniem 

ust. 3, jeżeli okoliczności te będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  
W takim przypadku do ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie mają 
w szczególności wskazane w ofercie Wykonawcy składki za poszczególne zakresy oraz stawki  
za poszczególne przedmioty i ryzyka ubezpieczeniowe, 

b) w przypadku zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 3  
albo klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 4, 

c) w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania do pierwotnej 
kwoty za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej,  

d) w przypadku kiedy szkodowość przekracza wskazany w § 7 ust. 5 pkt 3 lit. c wskaźnik szkodowości, 
Strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek ubezpieczeniowych z zastrzeżeniem ust. 3. 
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni, 
licząc od zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony ubezpieczeniowej; 

e) w przypadku gdy suma ubezpieczenia na początek kolejnego okresu ubezpieczenia (drugiego roku 
ochrony ubezpieczeniowej) okaże się niższa niż 80% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia na dzień 
jej zawarcia Wykonawca jest uprawniony do renegocjacji warunków ubezpieczenia z zastrzeżeniem 
ust. 3;  

4) zmiany brokera ubezpieczeniowego prowadzącego obsługę Zamawiającego, o którym mowa  
w § 1 ust. 6; 

5) zmiany umowy polegającej na wdrożeniu Zaleceń, o których mowa w § 5 ust. 6, a także późniejszych 
modyfikacji przyjętych uprzednio Zaleceń (w przypadku dokonania przez Strony ustaleń w tym 
zakresie). 

2. Strony mają prawo do żądania innej zmiany umowy niż przewidziano w ust. 1 w przypadku gdy 
zmiana umowy nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp albo w przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp.  



Tryb podstawowy: „Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie mienia Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części” – NZP/EF/1/2022 

7 
 

3. Strony zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy Pzp ustalają, iż w wyniku ograniczenia zakresu zamówienia 
dokonanego na podstawie zapisów niniejszego paragrafu (zmian umowy polegających  
na zmniejszeniu zakresu ubezpieczenia, w tym również zmniejszeniu sumy ubezpieczenia/sumy 
gwarancyjnej) wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie może zostać obniżone maksymalnie 
o 40%.   

4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy 
podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.  

5. Wszelkie zmiany umów indywidualnych (polis ubezpieczeniowych) wymagają formy pisemnej  
pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca zastrzega prawo do sformułowania Zaleceń (rekomendacji) po przeprowadzeniu 
lustracji/inspekcji oraz zobowiązania Zamawiającego do ich wykonania w uzgodnionych terminach.  
W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego do sformułowanych przez Wykonawcę 
Zaleceń, Strony umowy ubezpieczenia wspólnie wypracują stanowisko co do przedstawionych 
rekomendacji (Zaleceń), które zostaną wprowadzone odrębnym Załącznikiem do niniejszej umowy 
na podstawie zapisów § 5 ust. 1 pkt 5. Wykonawca jest uprawniony do sprawdzania prawidłowości 
wdrożenia przez Zamawiającego Zaleceń.  

 
§ 6. Podwykonawcy 

1. Zapisy niniejszego paragrafu oraz zapisy § 7 ust. 1 pkt 1  nie będą miały zastosowania w przypadku 
gdy Wykonawca nie powierzy realizacji części zamówienia Podwykonawcy. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy z zastrzeżeniem  
pkt XXVII.2.1) SWZ, przy czym w takim przypadku Wykonawca powinien zawiadomić o tym 
Zamawiającego i w treści zawiadomienia wskazać:  

1) dane dotyczące Podwykonawcy, tj. nazwę (firmę) i adres siedziby Podwykonawcy oraz dane 
kontaktowe (imię i nazwisko Przedstawiciela Podwykonawcy, nr telefonu i adres e-mail), 

2) informacje dotyczące części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy,  
tj. rodzaj czynności oraz jej zakres (procentowo lub kwotowo). 

3. Wykonawca winien zawiadomić Zamawiającego o rezygnacji z Podwykonawcy zgłoszonego zgodnie 
z zapisami ust. 2.  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Zgodnie z art. 463 ustawy Pzp umowa o podwykonawstwo w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy w powyższym zakresie ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

6. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z zapisami § 4 ust. 4,  
to Wykonawca na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli spełnione zostały oba poniższe warunki: 

1) Wykonawca zawarł z Podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, 
2) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesięcy. 
7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania lub w innym 

terminie uzgodnionym przez Strony przedłoży Zamawiającemu:  
1) kopię umowy o podwykonawstwo wraz z kopią każdej zmiany tej umowy,  
2) dowody potwierdzające termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6.  
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego dowodów, o których mowa powyżej 
w przypadku gdy dokonano zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy na podstawie art. 439 ust. 5 
ustawy Pzp, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy i skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 7 ust. 1 
pkt 1 lit. a.   
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§ 7. Kary umowne oraz prawo odstąpienia od umowy 
1. Kary umowne. 
1) Wykonawca na podstawie art. 436 pkt 4 lit. a ustawy Pzp zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a) w wysokości 500,00 zł za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu dokonania 

zmiany wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 6, 
b) w wysokości 200,00 zł za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu 

dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 6, 
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a lub lit. b,  
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000,00 zł  gdy Wykonawca odstąpi 

od umowy z powodu okoliczności, o której mowa w ust. 5 pkt 2. 
2. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wezwania do jej zapłaty. 
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 10.000,00 zł. 

Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego z tytułu faktycznie poniesionych kosztów na zasadach 
przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ustawy Pzp:  
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp z zastrzeżeniem, iż w takim 

przypadku Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy,  
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ustawy Pzp,  
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia  
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

5. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących  sytuacjach:    
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  
a) gdy Zamawiający poweźmie informację o zawieszeniu prowadzonej działalności przez Wykonawcę, 
b) gdy Wykonawca utraci zezwolenie na wykonywanie usług ubezpieczeniowych w zakresie objętym 

umową, 
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie wywiąże się  

z obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej w terminie 3 tygodni od upływu terminu zapłaty 
określonego w polisie ubezpieczeniowej (umowie indywidualnej) z zastrzeżeniem, iż przed 
odstąpieniem od umowy Wykonawca winien wezwać Zamawiającego do zapłaty składki 
ubezpieczeniowej, wyznaczając Zamawiającemu dodatkowy 7-dniowy termin na dokonanie 
zapłaty. 

3) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z ważnych powodów, o których mowa 
poniżej w sytuacji gdy niemożliwa okaże się zmiana niniejszej umowy w taki sposób, aby możliwa 
była jej dalsza realizacja przez Wykonawcę. Za ważne powody uznaje się: 

a) niemożność uzyskania przez Wykonawcę pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk 
wskazanych w umowie ubezpieczenia, 

b) znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego, 
c) przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz 

wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia wskazanego w Pakiecie I i Pakiecie II  
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w Załączniku nr 1 do umowy, tj. procentowy stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i rezerwy 
szkodowej do zapłaconej składki brutto będzie wyższy niż 30%. 

6. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Strony mają prawo złożyć w terminie 30 dni 
od zaistnienia przyczyn wskazanych w niniejszym paragrafie. 

7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem  nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie. W przypadku, o którym mowa powyżej rozwiązaniu ulegają również umowy 
indywidualne (polisy ubezpieczeniowe) zawarte w oparciu o niniejszą umowę. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy należy się składka ubezpieczeniowa za okres,  
w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Rozliczenie składek nastąpi z rozliczeniem co do dnia 
według zasady pro rata temporis.  

 
§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca 
przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 

2. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanych 
dokumentów, o których mowa w ust. 1. W przypadku nie potwierdzenia faktu otrzymania 
dokumentów za pomocą faksu lub e-maila Zamawiający uzna, że dokumenty dotarły czytelne  
do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z raportem połączeń urządzenia faksowego 
lub potwierdzeniem dostarczenia wiadomości drogą elektroniczną). 

3. Wszelkie spory między Stronami wynikające z umowy rozstrzygane będą na zasadzie wzajemnego 
porozumienia. Jeżeli Strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne, kierowane będą  
do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej dokonać przelewu 
wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią. 

5. Poufność. 
1) Wykonawca i jego pracownicy, a także jego Podwykonawcy zobowiązują się w czasie trwania 

umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji,  
o których dowiedzieli się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz informacji 
technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych  
i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji  
i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią 
informacje poufne. 

2) W przypadku naruszenia poufności, o której mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązuje  
się do naprawienia szkód, które Zamawiający poniesie w związku z ujawnieniem przez Wykonawcę, 
jego pracowników lub Podwykonawców informacji poufnych. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych,  Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.  

7. Integralną część umowy stanowią: 
1) Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy), 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami (oryginał tylko przy egzemplarzu 

Zamawiającego), 
3) Oferta Wykonawcy z dnia ………….r. wraz z załącznikami (złożona w postaci elektronicznej), 
4) Ogólne/ Szczególne Warunki Ubezpieczenia, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 (złożone w postaci 

elektronicznej). 
8. Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

WYKONAWCA                    ZAMAWIAJĄCY  

 

 


