Załącznik nr 4 do siwz
UMOWA–PROJEKT

Nr ZP - AN.273.2.2020

zawarta dnia ……………….. w Ostródzie pomiędzy Powiatem Ostródzkim z siedzibą w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5; NIP: 741-176-96-45; REGON: 510742445,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają :
Starosta – Andrzej Wiczkowski
Wicestarosta - Jan Kacprzyk
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Hanny Żynda,
zwanym dalej Zamawiającym
a ………………………………………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą
na podstawie wpisu
do ………………….. pod nr ………………………., z siedzibą
………………………..; NIP: ……………; REGON: ……………………….., wysokość kapitału
zakładowego ……………………………. zł,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………,
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§ 1.
1. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
(dalej siwz) oraz złożoną ofertą, zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu
Ostródzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego w latach 2020 – 2023,
tj.:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
5) ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,
6) ubezpieczenie maszyn i urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk (casco maszyn).
2. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający oraz jednostki organizacyjne objęte ochroną
ubezpieczeniową na podstawie niniejszej umowy, nie będą zobowiązane do pokrywania strat
Wykonawcy przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r.

poz. 381 z późn. zm.).

3. W obsłudze ubezpieczeń objętych niniejszą umową pośredniczyć będzie Maximus Broker
Sp. z o.o. w Toruniu 87 – 100 Toruń, ul. Chełmińska 164, zwany dalej pełnomocnikiem
Zamawiającego, wynagradzany prowizyjnie przez Wykonawcę według zwyczajowo przyjętych
stawek za cały okres ubezpieczenia wynikający z niniejszej umowy.
§ 2.
Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej w okresie od dnia 02 marca 2020 r.
do dnia 01 marca 2023 r.
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§ 3.
Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis
ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczenia nie później niż w terminie
do 14 dni od początku okresu ubezpieczenia, określonego w § 2 – dotyczy ubezpieczeń:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
5) ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,
6) ubezpieczenie maszyn i urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk (casco maszyn).
2. Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony
poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego, tj. noty pokrycia ubezpieczeniowego.
§ 5.
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich kontaktów z Zamawiającym związanych
z likwidacją szkód wyłącznie za pośrednictwem przedstawiciela pełnomocnika Zamawiającego,
o którym mowa w § 1 ust. 3 (nie dotyczy kontaktów związanych z oględzinami/wstępną likwidacją
szkody powołanego przez Wykonawcę rzeczoznawcy), a w szczególności do:
1) informowania pełnomocnika Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody nie później
niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia,
2) informowania pełnomocnika Zamawiającego o wykazie dokumentów i/lub informacji
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości szkody nie później niż w ciągu 7 dni
od daty zgłoszenia,
3) udzielania odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych na pytania dotyczące likwidacji szkód
Zamawiającego wysyłane przez pełnomocnika Zamawiającego,
4) informowania pełnomocnika Zamawiającego o etapie likwidacji szkody nie później niż w ciągu
30 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku gdy postępowanie nie może być zakończone
w ciągu 30 dni – podanie przyczyny, wskazanie brakujących dokumentów, informacji
i wyjaśnień,
5) pisemnego informowania Zamawiającego o decyzji kończącej postępowanie, z jednoczesnym
przekazaniem tej informacji do wiadomości pełnomocnika Zamawiającego.
2. Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie później niż 3 dni
roboczych od zgłoszenia szkody do uzgodnienia z Zamawiającym dogodnego dla obu stron
terminu oględzin/wstępnej likwidacji. Termin oględzin/wstępnej likwidacji szkody powinien nastąpić
nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody lub w innym terminie
uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować pisemnie
i/lub e-mailowo pełnomocnika Zamawiającego o terminie oględzin/wstępnej likwidacji. 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 on przystąpić do usuwania
następstw szkody. W takich przypadkach wysokość szkody będzie ustalona na podstawie
protokołu sporządzonego przez Zamawiającego oraz następujących dokumentów:
1) dokument potwierdzający prawo własności, np. kopia faktury zakupu lub kopia wyciągu
z ewidencji środków trwałych,
2) dokument potwierdzający wysokość szkody, np. kosztorys lub faktura wraz z dokumentacją
fotograficzną ukazującą rozmiar szkody.
3. Wykonawca nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania za szkody w mieniu Zamawiającego
powstałe w wyniku dewastacji, wandalizmu lub innego działania osób trzecich od efektów
postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez uprawnione podmioty, w tym Policję,
Prokuraturę lub od prawomocnego wyroku sądu, chyba że wynik tego postępowania będzie miał
wpływ na uznanie odpowiedzialności Wykonawcy za daną szkodę.
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4. W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę w mieniu Zamawiającego, Wykonawca
wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, a w przypadku gdy
wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy
okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności okazało się możliwe, nie później
jednak niż w terminie 60 dni od zgłoszenia szkody. Termin 60-dniowy na ostateczną wypłatę
odszkodowania nie obowiązuje, jeżeli poszkodowany lub ubezpieczony nie dostarczył
dokumentów, o które wystąpił Wykonawca, a które mają wpływ na ustalenie wysokości szkody
lub odpowiedzialności za szkodę oraz gdy ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy albo wysokość
należnego odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego – dotyczy
ubezpieczeń dobrowolnych.
5. W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę w mieniu Zamawiającego Wykonawca
zobowiązuje się do wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania na rzecz Zamawiającego w terminie
30 dni od zgłoszenia szkody, zgodnie z art. 817 k.c.
6. Wykonawca rozpatrzy reklamację (odwołanie) złożoną przez Zamawiającego lub za
pośrednictwem pełnomocnika Zamawiającego w ciągu 30 dni od jej otrzymania. W szczególnie
skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi
w terminie 30 dni, Wykonawca przed upływem ww. terminu wyjaśnia Zamawiającemu przyczynę
opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz
określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji (odwołania) i udzielenia odpowiedzi, który nie
może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
7. Jeżeli Wykonawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację (odwołanie) w terminach, o których mowa
w ust. 6 uważa się, że uznał on reklamację (odwołanie).
8. W przypadku kontaktów Wykonawcy z pełnomocnikiem Zamawiającego dopuszczalna jest forma
kontaktowania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: szkody@maximus-broker.pl.
9. Wykonawca oświadcza, iż do rozpatrzenia roszczeń wystarczające są kopie dokumentów
przesyłane w formie elektronicznej e-mailem lub faksem (nie jest wymagane przesyłanie
oryginałów dokumentów). Niniejszy zapis nie dotyczy szkód osobowych, gdzie Wykonawca może
wymagać od poszkodowanego oryginału dokumentów.
10. Wykonawca oświadcza, że wszelkie wypłaty dla Zamawiającego i/lub jednostek organizacyjnych
objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej umowy, dla których nie ma możliwości
rozliczenia podatku od towarów i usług VAT, będą przyznawane wg wartości brutto.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania raportu szkodowego raz na pół roku do pełnomocnika
Zamawiającego na jego pisemną prośbę.
§ 6.
1. Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową objętą niniejszą umową Zamawiający zapłaci składkę
ubezpieczeniową w łącznej wysokości ................... zł (słownie złotych ............................................).
2. Składka, o której mowa w ust. 1, płatna będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) za pierwszy rok ubezpieczenia:
a) I rata składki - płatna do dnia: 30.03.2020 r.;
b) II rata składki - płatna do dnia: 30.09.2020 r.
2) za drugi rok ubezpieczenia:
a) I rata składki - płatna do dnia: 30.03.2021 r.;
b) II rata składki - płatna do dnia: 30.09.2021 r.;
3) za trzeci rok ubezpieczenia:
a) I rata składki - płatna do dnia: 30.03.2022 r.;
b) II rata składki - płatna do dnia: 30.09.2022 r.
§ 7.
W zawartych na podstawie niniejszej umowy umowach ubezpieczenia zastosowanie będą miały
następujące wysokości franszyz i udziałów własnych:
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – ………………
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – ……………………………
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – …………………………..
- ubezpieczenie NNW - ……………………..
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- ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk - …………………………
- ubezpieczenie maszyn i urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk (casco maszyn) - ………………………
§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia
(dalej siwz) i ofertą Wykonawcy, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.); ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.); ustawy
z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 1881)
oraz postanowienia OWU, tj.:
1) ..............................................................................................................
2) ..............................................................................................................
3) ..............................................................................................................
4) ..............................................................................................................
2. Zapisy OWU, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z zapisami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogólnie obowiązującymi przepisami, w tym
powołanymi w ust. 1.
§ 9.
1. W razie zaistnienia 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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych
niniejszą umową, Strona druga może wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni, licząc od dnia
powzięcia informacji o podstawach jej wypowiedzenia .
3. Wypowiedzenie umowy, o którym mowa w ust. 2, w szczególności może nastąpić jeśli:
1) Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie realizacji przedmiotu zamówienia
bez uzasadnionej przyczyny i/lub nie kontynuuje jego realizacji pomimo wezwania
Zamawiającego na piśmie;
2) Wykonawca przerwał realizację zamówienia, nie informując o tym pisemnie Zamawiającego,
i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;
3) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje zobowiązań
wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie;
4) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa
Wykonawcy;
5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 lub wypowiedzenie umowy, o którym mowa
w ust. 2 i 3, wymaga formy pisemnej oraz pisemnego uzasadnienia pod rygorem nieważności.

§ 10.
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych
w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843) - dalej ustawa Pzp.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie Strony w formie pisemnej
w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
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§ 11.
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia
niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana,
bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem
terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po
uprzedniej zgodzie Wykonawcy;
2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku
zmiany sumy ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia
oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych
a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi
w SIWZ zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia;
3) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia
wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności na wniosek Zamawiającego
oraz za zgodą Wykonawcy. Zmiana taka będzie możliwa tylko pod warunkiem, że
Zamawiający zaakceptuje propozycje Wykonawcy dotyczące tej zmiany;
4) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w przypadku zmiany
sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości
budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie
rozliczana zgodnie z określonymi w SIWZ zapisami klauzuli warunków i taryf;
5) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych
wypadków – w przypadku zmiany liczby osób ubezpieczonych oraz wysokości sumy
ubezpieczenia na osobę w okresie ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie
z określonymi w SIWZ zapisami klauzuli warunków i taryf;
6) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i innych podmiotów (osób
prawnych) podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku:
a) powstania nowych jednostek/osób prawnych (w wyniku utworzenia, połączenia lub
wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z określonymi
w SIWZ zapisami klauzuli warunków i taryf;
b) przekształcenia jednostki/osoby prawnej – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla
jednostki/osoby prawnej pierwotnej;
c) likwidacji jednostki/osoby prawnej – jednostka/osoba prawna zostanie wyłączona
z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom
organizacyjnym Zamawiającego lub osobom prawnym podlegającym ubezpieczeniu
w ramach niniejszego postępowania, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę
na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej.
d) włączenia dodatkowych jednostek/osób prawnych do ubezpieczenia w okresie realizacji
zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy – dotyczy to
jednostek/osób prawnych, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia
zamówienia publicznego Wykonawcy;
7) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU
Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez
dodatkowej zwyżki składki;
8) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy PZP, wynagrodzenie Wykonawcy (składka ubezpieczeniowa)
może ulec zmianie w przypadku:
1) zmiany wysokości składki w związku z wprowadzeniem na usługi ubezpieczeniowe podatku od
towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług
ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT;
2) zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki/ składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
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- pod warunkiem, że zmiany, o których mowa w pkt a) - c) powyżej będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że mają
one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, tj. Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu szczegółową kalkulację wpływu opisanych w pkt. a) – c) zmian na koszty
realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
§ 12.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega, na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, obowiązek osobistego
wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę, tj. tych części zamówienia,
dla realizacji których wymagane jest posiadanie uprawnień, o których mowa w § 5 siwz ust. 2 pkt 1.
3. Wykonawcy przysługuje prawo do:
1) rezygnacji z podwykonawcy;
2) zmiany pierwotnie wskazanego podwykonawcy.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których
wykonanie powierzył podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania
podwykonawców jak za własne.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń
finansowych z podwykonawcami.
§ 13.
1. Dane osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w okresie
realizacji Zamówienia w zakresie czynności administracyjnych związanych z bieżącą obsługą
(np. wystawianie dokumentów ubezpieczenia, wyjaśnianie płatności składek, przygotowywanie
zaświadczeń):
Imię i nazwisko: ……………………
Nr telefonu: …………………….
Adres poczty elektronicznej: …………………….
2. Dane osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w okresie
realizacji Zamówienia w zakresie nadzoru procesu obsługi i likwidacji szkód:
Imię i nazwisko: ……………………
Nr telefonu: …………………….
Adres poczty elektronicznej: …………………….
3. W przypadku zmiany osób wskazanych ust. 1 lub ust. 2 lub ich danych kontaktowych Wykonawca
zobowiązanych jest do poinformowania Zamawiającego o tej zmianie w terminie 14 dni od tej
zmiany.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy.
§ 14.
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub 14 RODO 1
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu
realizacji niniejszej umowy i zobowiązuje się do przestrzegania i wykonywania tego obowiązku
przez cały okres realizacji umowy.
§ 15.
1. Zmiany dotyczące siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zgłaszał będzie niezwłocznie Zamawiającemu
w formie pisemnej informacji. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia
informacji o zmianie siedziby, skierowanie wszelkiej korespondencji pod znany Zamawiającemu
adres, ma skutek prawny.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności z tytułu udzielonej ochrony
1

Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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ubezpieczeniowej bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16.
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 17.
Integralną częścią niniejszej umowy jest program ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego wraz z klauzulami dodatkowymi i wykazem podmiotów ubezpieczonych, stanowiący
załącznik do niniejszej umowy.
§ 18.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

W Y K O N A W C A:

Z A M A W I A J Ą C Y:
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