
Załącznik nr 3 do SIWZ 
ZP.371.35.2019.MDI 

 
UMOWA nr …………. 

 
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 

10,płatnikiem podatku VAT UE, numer identyfikacji podatkowej NIP 586-001-49-32, 

zwanym w dalszej treści Zamawiającym,  

reprezentowanym przez: 

1. …………………………     -          ………………………………….. 
2. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego ………………………… 

 
a  
 
...................................................., z siedzibą w ................................ (kod xx-xxx), NIP xxx-
xxx-xx-xx,  zarejestrowaną w: .....................................(Sąd - Nr KRS / Urząd - wpis do 
ewidencji działalności gospodarczej) 
1) w przypadku  spółek prawa handlowego -  art. 206, 230 i  374 § 1 kodeksu spółek 
handlowych  
2) w przypadku sc:    -  imiona i nazwiska wspólników, adresy 
zamieszkania 

  -  nr dowodów osobistych 
3) w przypadku osób fizycznych: - imiona i nazwiska wspólników, adresy 
zamieszkania,    

   nr dowodów   osobistych 
- nazwa prowadzonej działalności 

reprezentowaną przez: 
 

3. ……………………….…….………… 
 
4. …………………………….…….…… 

 
zwaną dalej Wykonawcą 
o następującej treści: 
  
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Ubezpieczenie jednostki pływającej Urzędu 
Morskiego w Gdyni – Hydrograf-17” w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:   
 

§ 1  
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

usługi ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia jednostki pływającej Hydrograf 17. 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącej jej integralną część. 
3. Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia jednostkę pływającą Zamawiającego 

określoną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami 
złożonej przez Wykonawcę oferty. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany z poszanowaniem obowiązujących norm 
prawnych, postanowień umowy oraz załączników do niej. 
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§ 2  

1. Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony od dnia 20.09.2019 r. do 
31.12.2019 roku.  

2. Zapisy zamieszczone w SIWZ mają pierwszeństwo stosowania przed zapisami 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy/ców. 

3. Wykonawca/y udziela ochrony w zakresie wyszczególnionym w SIWZ, w § 1 w okresie 
od dnia ……………. godz. 00.00 do dnia 31.12.2019 r. godz.24.00 – zgodnie ze 
złożoną ofertą i zapisem § 2 pkt.2 niniejszej umowy. Oferta stanowi załącznik do 
niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polisy ubezpieczeniowej nie późnej niż  
w terminie 10 dni od  początku okresu ubezpieczenia, o którym mowa  w  § 2 pkt.3 
niniejszej umowy.  

5. Do czasu wystawienia polisy ubezpieczeniowej, Wykonawca potwierdza fakt udzielenia 
ochrony ubezpieczeniowej  poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego – noty 
pokrycia ubezpieczeniowego lub innego dokumentu ubezpieczeniowego przed 
rozpoczęciem okresu ubezpieczenia.  

 
§ 3 

1. Składka za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi brutto: 
……………. zł (słownie: ……………………………………00/100). 

 
§ 4 

1. Składka będzie płatna w terminie i w wysokości (zgodnie z zasadami i terminami 
określonymi w SIWZ). 

2. Zapłata składki przez Zamawiającego nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane 
w Fakturze. 

3. Składka, o której mowa w ust. 1 może ulec obniżeniu i podlega korekcie  
w zakresie ubezpieczenia ubezpieczeń dobrowolnych oraz obowiązkowych  
w przypadku:  
a) wycofania z eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia, 
b) sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia, 
c) likwidacji przedmiotu ubezpieczenia. 
za okres od daty powiadomienia Wykonawcy do końca okresu ubezpieczenia.  

4. Wszelkie płatności wynikające z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz 
innych rozliczeń  dokonywane będą wg  systemu pro rata temporis za każdy dzień 
ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli nie ujęto innej informacji dotyczącej sposobu 
rozliczeń w SIWZ. 

5. Składka za ubezpieczenie płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na 
rachunek bankowy  Wykonawcy wskazany na fakturze w terminach wymienionych  
w ust.1 i po doręczeniu Zamawiającemu  prawidłowo wystawionej faktury i polisy. 

6. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego na podstawie 
polecenia  przelewu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa  
w ust. 3 do zwrotu Zamawiającemu kwoty obniżenia składki w terminie 14 dni od 
powiadomienia Wykonawcy o ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 3 bez 
potrącania kosztów manipulacyjnych (obsługi). 

 
§ 5  

1. W razie zajścia szkody objętej ubezpieczeniem, Wykonawca może żądać od 
Zamawiającego udzielenia mu wszelkich wiadomości, o które zapytuje Wykonawca 
oraz przedstawienia niezbędnych dokumentów, wskazanych przez Wykonawcę do 
ustalenia okoliczności wypadku, zgodnie z §8 ust. 6. Wykonawca wypłaca 
odszkodowanie lub świadczenie w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o szkodzie. 

2. Przy likwidacji szkód rozliczenia będą realizowane przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego lub na rzecz innego Beneficjenta, jeżeli Zamawiający o tym zdecyduje. 
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3. Wykonawca będzie wysyłał powiadomienia pisemne o wszystkich przyznanych  
i wypłaconych odszkodowaniach oraz o wszystkich zwrotach składek po rozwiązaniu 
umowy/umów  ubezpieczenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia korespondencji z Zamawiającym  
w zakresie likwidacji szkód za pośrednictwem przedstawiciela pełnomocnika 
Zamawiającego –  STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o. 
ul. Rzemieślnicza 33, 81-855 Sopot  (brokera ubezpieczeniowego) wskazanego 
każdorazowo przy zgłoszeniu szkody  (nie dotyczy kontaktów związanych  
z oględzinami), a kopie korespondencji Wykonawca winien przesyłać do 
Zamawiającego. 

5. W obsłudze ubezpieczeń zawartych na podstawie niniejszej umowy pośredniczyć 
będzie STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 33, 81-855 
Sopot pełnomocnik Zamawiającego. 

6. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 1 okoliczności koniecznych do 
ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy albo wysokości odszkodowania okazało się 
niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym 
przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 
Jednakże bezsporną część odszkodowania ubezpieczyciel powinien wypłacić  
w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia szkody. W przypadku zaistnienia tych 
okoliczności Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i tych 
okolicznościach i udzielenia szczegółowej informacji o podjętych czynnościach i ich 
terminach w celu ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy. 

  
§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i ofertą Wykonawcy, zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP z dnia  
29 stycznia 2004 r. - (Dz.U. z 2018 poz. 1986)  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny (Dz.U. z 2018 poz. 1025 ), Ustawy z dnia 11 września 2015 r.  
o działalności ubezpieczeniowej  i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 381), Ustawy  
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r., Nr. 473) 
Ustawy Kodeks Morski ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2175.), oraz Konwencje Międzynarodowe, 
których postanowienia dotyczą zamówienia, i w zakresie jakim zostały zaakceptowane 
przez RP, postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczyciela przy czym obowiązuje 
pierwszeństwo stosowania  zapisów SIWZ przed OWU Wykonawcy. 

 
§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
a) 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 wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, 
b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionej przyczyny 
oraz nie   kontynuuje tej realizacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. 
c) w przypadku upadłości lub rozpoczęcia procesu likwidacji Wykonawcy 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w § 7 ust.1 podpunkt b jest 
równoznaczne z jej rozwiązaniem, z winy Wykonawcy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadkach wskazanych  
w art.145a pzp.  

 
§ 8 

1. W przypadku zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się w terminie  3 dni 
roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, uzgodnić z Zamawiającym dogodny dla obu 
stron termin oględzin/wstępnej likwidacji, dotyczy również procedury przy oględzinach 
dodatkowych. 
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2. Termin oględzin/wstępnej likwidacji szkody powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 
dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, dotyczy również zgłoszeń i procedury przy 
oględzinach dodatkowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować pisemnie (mailowo) 
pełnomocnika Zamawiającego o terminie oględzin/wstępnej likwidacji.  

4. W przypadku, gdy oględziny/wstępna likwidacja szkody nie odbędą się w terminie 7 dni 
roboczych od daty zgłoszenia lub w terminie umówionym z Zamawiającym, może  
przystąpić do usuwania następstw szkody. W takich przypadkach wysokość szkody 
będzie ustalona na podstawie protokołu sporządzonego przez Zamawiającego oraz 
następujących dokumentów: 
- dokument potwierdzający prawo własności, np. kopia faktury zakupu lub kopia 
wyciągu z ewidencji środków trwałych, 
- dokument potwierdzający wysokość szkody, np. kosztorys lub faktura wraz z 
dokumentacją fotograficzną ukazującą rozmiar szkody. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania pełnomocnika Zamawiającego  
o wykazie dokumentów oraz informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności  
i wysokości szkody nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody. 

6.  Ponadto wykonawca zobowiązuje się do:  
a) udzielania odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych na wszelką 
korespondencję dotyczącą zawartej umowy, a w szczególności na temat toczących się 
postępowań likwidacji roszczeń,  
b) pisemnego informowania o decyzji kończącej postępowanie 

7. Wykonawca rozpatrzy odwołanie złożone przez Zamawiającego lub za pośrednictwem 
pełnomocnika Zamawiającego w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania. 

8.  Wykonawca oświadcza, iż do rozpatrzenia roszczeń wystarczające są kopie 
dokumentów przesyłane w formie elektronicznej e-mailem lub faksem (nie będzie 
wymagane przesyłanie oryginałów dokumentów). Niniejszy zapis nie dotyczy szkód 
osobowych, jeżeli Wykonawca zażąda przesłania dokumentacji w formie oryginałów. 

 
§ 9 

1. Strony ustalają, że w razie: 
a) naruszenia postanowień § 2 ust.5 lub § 2 ust.6 niniejszej umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu będą przysługiwać kary umowne  
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, 
b) naruszenia postanowień § 5 ust 1 i ust.6 oraz § 8, nie wykonania lub nienależytego 
wykonania umowy Zamawiającemu będą przysługiwać kary umowne w wysokości 
 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

 
§ 10 

Strony wykluczają możliwość dokonania przelewu wierzytelności wynikających  
z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

   
§  11 

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

 
§  12 

Umowa niniejsza została  sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.   

  
  
                       ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA  


