
UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA 
RZECZ MPGOiEO „MASTER” Sp. z o.o.

Załącznik nr 3

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO UMOWY UBEZPIECZENIOWEJ (dot. PAKIETU I i II)

1. Podstawą  zawarcia  umowy jest  oferta  Wykonawcy,  wybrana w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  zamówienia  przekraczającej 
wyrażoną  w  złotych  równowartość  kwoty  14.000  euro,  oraz  nie  przekraczającej  kwoty  określone  w 
przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie  z 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. §1 pkt 2 (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz.  
1795).

2. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy - PZP. Umowa ubezpieczeniowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.

3. Termin płatności składki: 
- dla PAKIETU I: Składka płatna w czterech ratach w terminach: I rata płatna do dnia 10.07.2012, II rata 
płatna do dnia 25.09.2012, III rata płatna do dnia 25.12.2012, IV rata płatna do dnia 25.03.2013.
- dla PAKIETU II: dla poszczególnych pojazdów składka płatna jednorazowo - terminy płatności określone w 
Załączniku nr 3a

4. Wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za 
wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Termin realizacji umowy ubezpieczeniowej:
- dla PAKIETU I od dnia 26.05.2012 do dnia 25.05.2013 roku,
-  dla  PAKIETU  II:  od  dnia  02.07.2012  do  dnia  07.06.2014  roku,  przy  czym  poszczególne  pojazdy 
ubezpieczone będą na roczny okres, który został określony w Załączniku nr 3a do SIWZ.

6. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:
a) zmiany personalne, adresowe, formy prawnej stron umowy,
b) włączenia do ubezpieczenia nowego mienia, w tym pojazdów, bez zmiany wysokości stawek 

7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany.

8. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji  
publicznej.

9. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie wypadków wymienionych w treści tytułu 
XV i XVI Kodeksu cywilnego. Dodatkowo Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na 
podstawie art. 145 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

10. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

12. Umowa została sporządzona w (2) dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego (1) jeden egzemplarz 
dla Zamawiającego i (1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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