
Załącznik nr 2b do SIWZ 

 

UMOWA NR ET –  

zawarta w dniu ………….2018 roku. 

p o m i ę d z y: 

Skarbem Państwa - Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa ul. Hryniewickiego 10, 81 – 340 

Gdynia, NIP 586-20-76-216, REGON 192634129, zwaną dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez: 

  

1. Macieja Zawadzkiego  Dyrektora    

 

a 

a ......................................................................., 
 
z siedzibą przy ul. ......................................................................., .......-..........., 
 
posiadającym wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy                               
w ....................................., pod numerem KRS ....................................., 
 
reprezentowanym przez: ......................................................................., 
 
zwanym dalej “Wykonawcą”. 
 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi 

ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Morskiej 

Służby Poszukiwania i Ratownictwa, znak postępowania: NZ-ET/II/PN/01/18, strony postanawiają,        

co następuje: 

§1 

1. Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej władz Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa w okresie 12 miesięcy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przekazanymi mu przez Zamawiającego dokumentami        

i nie wnosi do nich zastrzeżeń pod kątem możliwości wykonania zamówienia według wymagań 

Zamawiającego określonych niniejszą umową. 

3. Wykonawca oświadcza nadto, iż: 

a) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i personel oraz potencjał organizacyjny 
zapewniający należytą i terminową realizację przedmiotu Umowy,  

b) zapoznał się z przedmiotem ubezpieczenia i nie wnosi do niego zastrzeżeń pod kątem 
możliwości należytej i terminowej realizacji usługi oraz według wymagań Zamawiającego 
określonych niniejszą Umową, 

c) przedmiot zamówienia został mu przedstawiony przez Zamawiającego w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem jego zakresu za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, a składając ofertę uwzględnił wszystkie wymagania                  
i okoliczności mogące mieć wpływ na jej złożenie. 

 

§2 

1. Na mocy niniejszej Umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowań    

i spełnienia innych świadczeń ubezpieczeniowych w razie zaistnienia zdarzenia 

ubezpieczeniowego, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić składkę. 

 

2. Niniejsza umowa ubezpieczenia dotyczy Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członów władz 

określonych szczegółowo w Załączniku nr 6b do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 



§3 

1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie Ubezpieczenia oraz OPZ mają zastosowanie Szczególne 

Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami dodatkowymi Wykonawcy (dalej: „SWU”) z dnia [ ● ]. 

SWU stanowią Załącznik nr 2 do Umowy Ubezpieczenia. 

2. W przypadku rozbieżności postanowień dokumentu Umowy Ubezpieczenia  

lub dokumentu OPZ z postanowieniami zawartymi w SWU lub polisie oraz dodatkowych 

postanowieniach, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w dokumencie Umowy 

Ubezpieczenia lub postanowienia zawarte w dokumencie OPZ. Postanowienia SWU lub polisy 

stojące w sprzeczności z postanowieniami dokumentu Umowy Ubezpieczenia lub dokumentu OPZ 

nie mają zastosowania. 

 

§4 

Umowę zawiera się na okres od 01.04.2018 r. godz. 0:00 do 31.03.2019 r. godz. 24:00. 

 

§5 

Na podstawie złożonej oferty składka za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenie wynosi  

……………………… zł (słownie:……………………. złotych). 

 

§6 

1. Strony Umowy Ubezpieczenia ustalają, iż składka ubezpieczeniowa będzie płatna jednorazowo 

przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury. 

2. Faktura będzie wystawiona najwcześniej z datą pierwszego dnia roboczego, rozpoczynającego 

roczny okres ubezpieczenia. 

3. W treści wystawionej faktury należy umieścić następujące informacje: 

„ Morska Służbą Poszukiwania i Ratownictwa  

ul. Hryniewickiego 10,                       

81 – 340 Gdynia,  

NIP 586-20-76-216 

Nr polisy [ ● ] ”. 

4. Faktura powinna być wystawiona w formie wydruku z systemu informatycznego. Zamawiający 

upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę na adres: 

Morska Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni  

ul. Hryniewickiego 10,                       

81 – 340 Gdynia,  

6. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§7 

Niezależnie od okoliczności Wykonawca nie ma możliwości wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia 

przez dwunastomiesięczny okres jej obowiązywania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych                

w Kodeksie Cywilnym. 

§8 

1. Zamawiający informuje, iż w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia uczestniczy STBU 

Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o., (dalej jako: broker) w charakterze brokera 

ubezpieczeniowego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

2. Wszelką korespondencję związaną z zawartą umową ubezpieczenia Wykonawca będzie 

przesyłał jednocześnie do Zamawiającego oraz do brokera. 

3. Korespondencję wysyłaną przez brokera uważa się za korespondencję przesyłaną przez 

Zamawiającego, jeśli nie przekracza ona udzielonego pełnomocnictwa. O wszelkich sytuacjach 

mogących rodzić spory na tle zakresu pełnomocnictwa brokera Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie informować brokera oraz Zamawiającego. 

 



§ 9 
 

1. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca lub zgłoszony przez niego podwykonawca 

zobowiązany jest do zatrudniania na umowę o pracę wszystkie osoby które będą wykonywać 

czynności związane z realizacją zamówienia takiej jak: wystawianie i przesyłanie                             

do Zamawiającego dokumentów ubezpieczeniowych oraz przyjmowanie, rozliczanie                        

i dokonywanie płatności z umów ubezpieczenia.  

 

2. W celu udokumentowania zatrudnienia tych osób, o których mowa w ust. 1, Wykonawca powinien 

w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy złożyć oświadczenie potwierdzające, że osoby 

wykonujące czynności, o których mowa powyżej są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

3. Niezależnie od wymogu przedstawienia oświadczenia, o którym mowa wyżej, Zamawiający 
może na dowolnym etapie realizacji Umowy żądać przedstawienia przez Wykonawcę 
dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy 
zgodny z wymaganiami Zamawiającego w razie powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości, 
co do prawdziwości lub aktualności oświadczenia, o którym mowa wyżej. Wykonawca 
przedkłada żądane dokumenty w terminie 5 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. 
Zamawiający może żądać w szczególności raportów ubezpieczeniowych, umów o pracę            
lub innych dokumentów w przedmiocie nawiązania i trwania stosunku pracy. Dokumenty muszą 
mieć charakter zanonimizowany, ale muszą umożliwiać identyfikację pracowników. 

4. Za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu zgodnych z prawdą dokumentów potwierdzających 
stan zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w zakresie wyżej wymaganym, Zamawiający 
może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. 

5.  W razie uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom, o których mowa wyżej, Zamawiający 

niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych za stwierdzone uchybienie, wzywa 

Wykonawcę do usunięcia uchybienia wyznaczając mu w tym celu termin nie krótszy niż 7 dn i. 

Uchybienie terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawnia Zamawiającego       

do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia ww. opóźnienia. 

 

§ 10 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W razie zmiany przepisów prawa, w szczególności zmiany ustawowej stawki podatku VAT,  

strony zobowiązują się wprowadzić zmianę do niniejszej umowy zgodnie z nowym brzmieniem 

zmienionych przepisów. 

 

§11 

1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie Ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej.  

2. Wszelkie spory wynikające z Umowy Ubezpieczenia podlegają jurysdykcji polskiej i są 

rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§12 

1. Umowę Ubezpieczenia sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wykonawcy 

i jeden dla Zamawiającego. 

2. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

a. Załącznik Nr 1 do Umowy Ubezpieczenia – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

b. Załącznik Nr 2 do Umowy Ubezpieczenia – Szczególne  Warunki Ubezpieczenia; 

c. Kopia oferty Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 

 


