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          Załącznik nr 6 do SIWZ 

     UMOWA NR …………………. 

 

zawarta dnia ………………… 2019 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

Szkołą Główną Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, NIP: 118-00-35-927,  

REGON: 000173410, reprezentowaną przez: …………………, zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 

(firma, siedziba, adres) wpisanym/-ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………Wydział Gospodarczy pod Nr KRS: …………………, 

kapitał zakładowy w wysokości ………………… zł, wpłacony …………………, NIP: …………………, REGON: 

…………………,  

reprezentowanym przez: …………………, uprawnionym/-i do reprezentacji Spółki, zgodnie z Informacją 

odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

której wydruk stanowi załącznik nr 1 do Umowy (pełnomocnictwem), 

lub 

(imię, nazwisko), prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą (pełne brzmienie firmy 

obejmujące imię i  nazwisko), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEIDG”, (miejscowość, kod pocztowy), ul. …………………, 

NIP ………………, REGON …………………, zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG, stanowiącym załącznik 

nr 1 do Umowy [wybrać w przypadku, gdy  Wykonawcą jest osoba prowadząca działalność 

gospodarczą] 

lub 

(imię, nazwisko), prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą (pełne brzmienie firmy 

obejmujące imię i  nazwisko), (miejscowość, kod pocztowy), ul. …………………, posiadającą/-ym numer 

NIP …………………, (imię, nazwisko), prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą (pełne 

brzmienie firmy obejmujące imię i nazwisko), (miejscowość, kod pocztowy), ul. …………………, 

posiadającą/-ym numer NIP …………………, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod 

nazwą …………………, (miejscowość, kod pocztowy), ul. …………………, posiadającą numer NIP 

…………………, REGON ……………, zgodnie z  aktualnym wydrukiem z Centralnej Ewidencji Informacji 

o Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEIDG” oraz umową spółki cywilnej, stanowiącymi 

załącznik nr 1 do Umowy, [wybrać w  przypadku, gdy Wykonawcą są osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej]  [w przypadku konsorcjum  odpowiednio       

ze wskazaniem Lidera] 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”, 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego (postępowanie nr PN/4/2019) w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) o następującej treści: 
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§ 1.  

Postanowienia wstępne 

1. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w ramach części:  

I, II, III, IV, V, VI oraz VII, zamówienia nr PN/4/19 [jak w ofercie]. 

2. Umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, dotyczące 

zawierania umów ubezpieczeń, stanowiących przedmiot postępowania przetargowego. 

3. W ramach Umowy Strony zobowiązują się poprzez wspólne i zgodne działanie  

w dobrej wierze, dołożyć należytej staranności, niezbędnej przy wykonywaniu Umowy.  

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający będzie reprezentowany przez Brokera 

ubezpieczeniowego: REMA BROKER Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. E. Jelinka 18, 01-646 

Warszawa, tel. (22) 697 01 80, zwanego w dalszej części Umowy „Brokerem", działającym  

na podstawie pełnomocnictwa Nr …....... udzielonego przez Zamawiającego, którego kopia 

stanowi załącznik nr 2 do Umowy, zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy 

Emerytalnych nr 947/00, a czynności brokerskie wykonuje Pan/Pani…………………………………., 

5. Broker nie jest upoważniony do składania oświadczeń woli w zakresie realizacji zobowiązań  

i wierzytelności Zamawiającego, wynikających z Umowy.  

6. Wykonawca wypłaci REMA BROKER Sp. z o.o. prowizję w wysokości zwyczajowo stosowanej 

przy ubezpieczeniach, stanowiących przedmiot Umowy.  

7. Zamawiający zobowiązany jest pisemnie powiadomić Wykonawcę o każdorazowej zmianie 

Brokera oraz o każdorazowym cofnięciu pełnomocnictwa udzielonego Brokerowi. 

§ 2. 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług ubezpieczeniowych  

i objęcia ochroną ubezpieczeniową ryzyk, wskazanych w  opisie przedmiotu zamówienia, 

zgodnym z Umową, oraz w zakresie nie węższym niż określony w SIWZ,  

w podziale na poszczególne części: [odpowiednio w zależności od wybranej oferty] 

1) I część zamówienia – ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego oraz maszyn  

od wszystkich ryzyk; 

2) II część zamówienia – ubezpieczenie komunikacyjne Autocasco, NNW oraz ASSISTANCE; 

3) III część zamówienia – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; 

4) IV część zamówienia – ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 

publicznych; 

5) V część zamówienia – ubezpieczenie lotnicze;  

6) VI część zamówienia – ubezpieczenie NNW; 

7) VII część zamówienia – ubezpieczenie jednostek pływających; 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g  

do  Umowy [odpowiednio w zależności od wybranej oferty].  

 

§ 3. 

Zasady realizacji Umowy 

1. Poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień:  

1) Umowy; 

2) SIWZ; 

3) oferty Wykonawcy wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, zwanymi dalej „OWU”.  
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2. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z OWU, 

dokumentacji przetargowej i Umowy, Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które 

będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.  

3. W ramach Umowy będą zawierane umowy ubezpieczenia, zgodnie z następującą procedurą:  

1) w imieniu Zamawiającego wniosek o ubezpieczenie składa Broker, o którym mowa w § 1 ust. 

4 Umowy;  

2) Wykonawca wystawia dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie 

z wnioskiem złożonym przez Brokera; 

3) w umowach ubezpieczenia zawartych na wniosek Brokera, mają zastosowanie warunki 

szczególne - odstępstwa od wzorców umownych, jakimi są OWU, opisane w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i stanowiące załącznik nr 4 do Umowy; 

4) integralną częścią umów ubezpieczenia zawieranych w ramach Umowy jest oferta 

Wykonawcy, złożona w postępowaniu przetargowym, stanowiąca załącznik  

nr 5 do Umowy; 

5) Wykonawca przekaże projekty wystawionych dokumentów ubezpieczeniowych Brokerowi  

w celu sprawdzenia ich zgodności ze złożonym wnioskiem; 

6) Broker przedstawi zaopiniowane przez siebie dokumenty ubezpieczeniowe, otrzymane  

od Wykonawcy pracownikowi Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 2,  

pkt 1 Umowy; 

7) pracownik Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 Umowy, dokonuje weryfikacji 

zgodności dokumentów ubezpieczeniowych, otrzymanych od Brokera, z treścią złożonej  

w postępowaniu nr PN/4/19 oferty, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Umowy;  

8) w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów przez pracownika Zamawiającego,  

o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 Umowy, i akceptacji Rektora-Komendanta, Broker jest 

upoważniony do uzyskania od Wykonawcy podpisanego dokumentu ubezpieczeniowego 

(polisy) i przekazania go Zamawiającemu; 

9) w przypadku braku akceptacji dokumentów ubezpieczeniowych przez pracownika 

Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 Umowy, Broker jest zobowiązany do 

przedstawienia Wykonawcy protokołu zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów 

ubezpieczeniowych; 

10) Wykonawca jest zobowiązany dostosować treść przedstawionych dokumentów 

ubezpieczeniowych (polis) do treści złożonej w postępowaniu nr PN/4/19 oferty, treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Umowy; 

11) w przypadku niedopełnienia obowiązków Wykonawcy, określonych w pkt 10, 

Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 2 Umowy. 

4. W przypadku szkód w okresie realizacji Umowy, zgłoszenia szkody dokonuje Broker, wskazany 

w § 1 ust. 4 Umowy, w oparciu o informacje uzyskane od  pracownika Zamawiającego, o którym 

mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 Umowy .  

5. Wszystkie ubezpieczenia zawierane w ramach Umowy będą kalkulowane według podanych niżej 

stawek, zastosowanych w ofercie Wykonawcy:  

LP. Ubezpieczenie Stawka  

1) 

 

Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego oraz maszyn  

od wszystkich ryzyk. 
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2)     
Ubezpieczenie komunikacyjne Autocasco, NNW oraz 

ASSISTANCE. 
 

3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.  

4) 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 

publicznych. 
 

5) Ubezpieczenie lotnicze.  

6) Ubezpieczenie NNW.  

7) Ubezpieczenie jednostek pływających.  

 

§ 4. 

Termin realizacji Umowy 

1. Umowa dotyczy umów ubezpieczenia, które będą wnioskowane i zawierane w okresie od dnia 

1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r. 

2.  Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia w zakresie ryzyk, wymienionych w § 2, będą polisy  

lub certyfikaty ubezpieczeniowe, wystawiane przez Wykonawcę na okres wskazany poniżej. 

Polisy ubezpieczeniowe lub certyfikaty ubezpieczeniowe stanowić będą integralną część 

Umowy. Polisy wystawiane będą w dwóch okresach:  

1) od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r. – pierwszy okres ubezpieczeniowy;  

2) od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r. – drugi okres ubezpieczeniowy. 

3. Limity określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia SIWZ i Umowie przewidziane  

dla poszczególnych ryzyk stosuje się w pełnej wysokości do każdego okresu rozliczeniowego. 

4. Wykonawca będzie wystawiał polisy sukcesywnie na co najmniej 7 dni przed dniem wygaśnięcia 

obecnych dokumentów ubezpieczeniowych (polis), o ile Zamawiający lub Broker przekaże  

do Wykonawcy wniosek co najmniej 10 dni przed ich wygaśnięciem.  

5. Dla poszczególnych placówek Szkoły Głównej Służby Pożarniczej dokumenty ubezpieczeniowe 

(polisy) na życzenie Zamawiającego, będą wystawiane odrębnie w zakresie I części zamówienia 

- ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz maszyn od wszystkich ryzyk. 

 

§ 5. 

Podwykonawstwo 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza / powierza 

podwykonawcy(om) wykonanie następującej części przedmiotu Umowy: 

…………………..…………………………………………………………..……………..…...  

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy/om nie wyłącza obowiązku 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy. 

3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego 

powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę było 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez 

jego podwykonawców. 

4. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców na zasadzie ryzyka. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
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Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia, następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa  

w art. 25 a ust. 1 w zw. z art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia 

lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

9. Przepisy ust. 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy  

o podwykonawstwo. 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

Umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

14. Wynagrodzenie, przysługujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz o wysokości kwot im 

zapłaconych za wykonanie prac, objętych przedłożoną Zamawiającemu umową  

o podwykonawstwo. 

16. Konieczność wielokrotnego, (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% łącznej kwoty brutto Umowy,  

może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

17. Przepisy § 5 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy  

i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego. 

18. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy danemu podwykonawcy nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za całość przedmiotu Umowy. 

 

§ 6.  

Wynagrodzenie i zasady płatności 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojxga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsgi3tqltqmfyc4mrwgyztiojwga
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy (składka) z tytułu wykonania całości Umowy wynosi łączną kwotę: 

 ……….……zł brutto (słownie:…………………………………………………………), w tym ………..  % podatku 

VAT w kwocie ..............zł (słownie: ....................................................................), i  .....................zł 

netto (słownie:................................ ), w tym za: [odpowiednio w zależności od wybranej oferty]: 

1) Część nr I: 

 ……….……zł brutto (słownie:…………………………………………………………), w tym ………..  % podatku 

VAT w kwocie ..............zł (słownie: ....................................................................),  

i  ...................zł netto (słownie:............................................................................................ ); 

2) Część nr II: 

  ……….……zł brutto (słownie:…………………………………………………………), w tym ………..  % podatku 

VAT w kwocie ..............zł (słownie: ....................................................................),  

i  ...................zł netto (słownie:............................................................................................ ); 

3) Część nr III:  

……….……zł brutto (słownie:…………………………………………………………), w tym ………..  % podatku 

VAT w kwocie ..............zł (słownie: ....................................................................),  

i  ...................zł netto (słownie:............................................................................................ ); 

4) Część nr IV: 

……….……zł brutto (słownie:…………………………………………………………), w tym ………..  % podatku 

VAT w kwocie ..............zł (słownie: ....................................................................),  

i  ...................zł netto (słownie:............................................................................................ ); 

5) Część nr V: 

  ……….……zł brutto (słownie:…………………………………………………………), w tym ………..  % podatku 

VAT w kwocie ..............zł (słownie: ....................................................................),  

i  ...................zł netto (słownie:............................................................................................ ); 

6) Część nr VI: 

  ……….……zł brutto (słownie:…………………………………………………………), w tym ………..  % podatku 

VAT w kwocie ..............zł (słownie: ....................................................................),  

i  ...................zł netto (słownie:............................................................................................ ); 

7) Część nr VII: 

  ……….……zł brutto (słownie:…………………………………………………………), w tym ………..  % podatku 

VAT w kwocie ..............zł (słownie: ....................................................................),  

i  ...................zł netto (słownie:............................................................................................ ). 

2. Wynagrodzenie, określone ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

Umowy, jakie będzie ponosił Wykonawca. Wynagrodzenie zawiera ponadto ewentualne upusty 

(rabaty) oferowane przez Wykonawcę w złożonej w dniu………………………ofercie. 

3. Sumy gwarancyjne oraz sumy ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk ustala się zgodnie z ofertą 

Wykonawcy i SIWZ.  

4. Składki za ubezpieczenie płacone w ramach Umowy kalkulowane będą według stawek 

szczegółowo określonych w załączniku nr 5 do Umowy i naliczanych za każdy dzień udzielonej 

ochrony ubezpieczeniowej.  

5. W przypadku konieczności odnowienia w trakcie trwania Umowy poszczególnych podlimitów 

sum gwarancyjnych lub sum ubezpieczenia, nowo zawierane ubezpieczenia kalkulowane będą 

na bazie stawek jak w ust. 2, a należna z tego tytułu składka naliczana za każdy dzień udzielonej 

ochrony ubezpieczeniowej, będzie opłacana w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia okresu 

ubezpieczenia.  
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6. W przypadku wycofania z ubezpieczenia określonych ryzyk - przedmiotów, Wykonawca zwróci  

na konto wskazane przez Zamawiającego wartość składki za niewykorzystany okres 

ubezpieczenia w danym okresie rozliczeniowym. Zwrot składki nastąpi w terminie 30 dni  

od zgłoszenia Zamawiającego, przy czym nie przysługuje, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym 

zaistniało zdarzenie, w związku z którym Wykonawca wypłacił odszkodowanie lub zobowiązany 

jest do wypłaty odszkodowania dotyczącego danego przedmiotu ubezpieczenia.  

7. Wysokość sum ubezpieczenia oraz składek określona zostanie również w dokumentach 

ubezpieczeniowych (polisach).  

8. Zamawiający zobowiązuje się do opłacenia składki za przedmiot umowy według następującego  

harmonogramu:  

1) dla pierwszego okresu ubezpieczenia: 01.09.2019 r. - 31.08.2020 r. ustala się jednorazową 

płatność w formie przelewu na rachunek Wykonawcy, wskazany w fakturze w terminie  

30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT;  

2) dla drugiego okresu ubezpieczenia: 01.09.2020 r. - 31.08.2021 r. ustala się jednorazową 

płatność w formie przelewu na rachunek Wykonawcy, wskazany w fakturze w terminie  

30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT; 

3) za datę dokonania płatności Strony ustalają datę obciążenia rachunku Zamawiającego; 

4) wynagrodzenie wynikające z faktury, która została nieprawidłowo wystawiona, nie zostanie 

przez Zamawiającego zapłacone do chwili dokonania korekty faktury. Termin płatności 

zostanie w takim przypadku wydłużony do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej korekty faktury.  

9. Faktura będzie wystawiona na:  

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54  

01-629 Warszawa  

NIP: 118 00 35 927; REGON: 000173410. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 

zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w ………………………..……….. i jest uprawniony  

do wystawiania faktur VAT.  

11. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie obustronnie podpisany protokół 

końcowego odbioru bez uwag, potwierdzający odbiór całości przedmiotu Umowy w zakresie 

dotyczącym konkretnego okresu rozliczeniowego.  

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia 

wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych,  podlegających doliczeniu do ceny. 

13. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

14. Strony zgodnie oświadczają, że akceptują stosowanie e-faktur. Oznacza to, że Wykonawca 

wystawiać będzie wyłącznie e-faktury, a jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy przeszkody 

formalne lub techniczne uniemożliwią Wykonawcy wystawienie lub przesłanie e-faktur, 

Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia faktur w formie papierowej. 

15. Faktury można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym przypadku, w celu    

 zapewnienia autentyczności pochodzenia e-faktur, Strony ustalają, że:  

1) adresem poczty elektronicznej z którego Wykonawca będzie wysyłać e-faktury  

będzie: ………………………….;  

2) adresem poczty elektronicznej Zamawiającego na który będą trafiać e-faktury będzie: 

sgsp@sgsp.edu.pl.       
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Przyjmuje się, że e-faktura została doręczona w momencie otrzymania przez Zamawiającego 

wiadomości e-mail z załączoną e-fakturą (wraz z załącznikiem gdy to wymagane). Wykonawca 

wystawia i przesyła e-faktury w formacie plików PDF, w układzie: 1 mail = 1 faktura. Jeśli  

do faktury załączone są załączniki, powinny one stanowić jej kolejne strony tak, by tworzyć jeden 

dokument pdf.  

16. Wykonawca ma prawo przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych  

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostępnej na stronie 

internetowej www.efaktura.gov.pl, a Zamawiający ma obowiązek odbierania od Wykonawcy tych 

faktur za pośrednictwem tej platformy, przy czym Wykonawca wystawia i przesyła faktury  

w formacie i zakresie określonym ustawą  o podatku od towarów i usług. Faktura winna zawierać 

informacje dotyczące odbiorcy płatności, wskazanie numeru umowy Zamawiającego, jak również 

inne elementy jeśli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówień publicznych. Odpowiednie 

zastosowanie mają: ustawa o podatku od towarów i  usług z dnia  11 marca 2004 r. 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi  

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).   

17. Wykonawca oświadcza, że będzie przesyłał faktury w sposób określony w ust. 15/16. 

[niewłaściwe należy wykreślić]. 

18. Do przesyłania faktur w formie elektronicznej zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku  

od towarów i  usług z dnia 11 marca 2004 r. 

19. W przypadku, gdy Umowa wykonywana była z udziałem podwykonawców, wówczas Wykonawca 

do wystawionej przez siebie faktury VAT obowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał on należne wynagrodzenie  

za wykonanie prac, objętych zaakceptowaną przez Zamawiającego umową wraz z dokumentami,  

z których wynika uprawnienie do reprezentowania odpowiednio podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, lub inne dowody, że otrzymali oni należne mu z tego tytułu wynagrodzenie oraz, 

że wszelkie ich roszczenia wobec Wykonawcy z tytułu wykonanych części zamówienia zostały 

zaspokojone. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności Wykonawcy  

do momentu przedstawienia dowodu wpłaty, potwierdzającego uregulowanie wszystkich 

bieżących należności, przysługujących podwykonawcy zamówienia. Za okres wstrzymania 

płatności Wykonawcy nie przysługują odsetki. 

20. W przypadku gdy została zawarta umowa o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany  

jest do dokonania we własnym zakresie wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

21. W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  

za wykonane usługi, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną  

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

22. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 21, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  

bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19. Zamawiający informuje  

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym  
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przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

lub złożenia do depozytu sądowego, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

26. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury VAT Wykonawca może naliczyć odsetki  

umowne w wysokości odsetek ustawowych, o których mowa w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego. 

§ 7. 

Franszyza, udział własny 

1. Franszyza redukcyjna zostaje zniesiona dla wszystkich ryzyk, z wyłączeniem ryzyk określonych  

w SIWZ. 

2. Franszyza integralna zostaje zniesiona dla wszystkich ryzyk, z wyłączeniem ryzyk określonych  

w SIWZ. 

3. Udział własny zostaje zniesiony dla wszystkich ryzyk, z wyłączeniem ryzyk określonych w SIWZ. 

 

§ 8. 

Osoby odpowiedzialne za obsługę Umowy 

1. Ze strony Wykonawcy: 

1) Osoba uprawniona do wystawiania polis:  

Imię i Nazwisko: ..................................................., 

Tel. .................................................................; 

e-mail:………………………………………………………………, 

stanowisko…………..………………………………………; 

Nazwa i adres placówki: 

………………………………………………….…………………………………….………..….……; 

2) Osoba uprawniona do likwidacji szkód:  

Imię i Nazwisko: ..............................................., 

Tel. .....................................................................; 

e-mail:………………………………………………………………, 

stanowisko…………..…………………….……..…………; 

Nazwa i adres placówki: 

………………………………………………………………………………….………………..………; 

2. Ze strony Zamawiającego: 

1) Osoba odpowiedzialna za kontakt z Brokerem  i Wykonawcą: 

Imię i Nazwisko: ..................................................., 

Tel. .................................................................; 

e-mail:……………………………………………………, 

stanowisko………………………………………………………………; 
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zakres obowiązków w związku z realizacją umowy: 

………………………………………..…………………….…; 

2) Osoba uprawniona do zgłaszania likwidacji szkód:  

Imię i Nazwisko: ..................................................., 

Tel. .................................................................; 

e-mail:……………………………………………………, 

stanowisko…………………….………………………………………; 

zakres obowiązków w związku z realizacją umowy: 

………………………………………..…………………….… 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu Umowy, przy czym  

o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował 

Zamawiającego i Brokera niezwłocznie na piśmie lub drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku  

także ustnie lub drogą telefoniczną. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie 

rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania Umowy.  

4. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1-2.  

5. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1-2, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej  

poczty elektronicznej osoby zmieniającej jedną z osób, o których mowa w ust. 1-2. 

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-2, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.  

7. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które 

uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany adresu 

do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. 

8. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana powyższych danych, w braku 

niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej 

Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana  

za skutecznie doręczoną. 

§ 9.  

Likwidacja szkód 

1. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem Umowy,  

w postępowaniu dotyczącym likwidacji szkody, Zamawiającego reprezentuje Broker, któremu 

Zamawiający udziela w tym zakresie pełnomocnictwa. Wykonawca jest zobowiązany 

każdorazowo do zawiadamiania Brokera o wszelkich podejmowanych czynnościach, decyzjach, 

oraz wypłatach odszkodowań, bez względu na takie zawiadomienie przesłane Wykonawcy.  

2. Szkody będą zgłaszane do Wykonawcy w formie pisemnej lub telefonicznie  

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na fax, na formularzach zgłoszenia szkody, 

których treść zostanie uzgodniona po wyłonieniu Wykonawcy.  

3. Wykonawca skontaktuje się z osobą wskazaną przy zgłoszeniu szkody niezwłocznie  

po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego lub Brokera, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 

oraz wskaże numer szkody, dane likwidatora i ustali termin oględzin miejsca zdarzenia, jeżeli  

te ostatnie będą w ocenie Wykonawcy niezbędne.  

4. Odszkodowanie lub inne odpowiednie świadczenie będzie wypłacane przez Wykonawcę  

na zasadach określonych w OWU.  
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5. Wypłata odszkodowania lub innego odpowiedniego świadczenia bez możliwości potrącenia 

nieopłaconej części składki z odszkodowania lub innego odpowiedniego świadczenia, 

dokonywana będzie na rzecz Zamawiającego, wskazanego przez niego podmiotu lub podmiotom 

bezpośrednio poszkodowanym.  

6. Termin do wypłaty zaliczki wynosi 14 dni roboczych od dnia przyjęcia odpowiedzialności przez 

Wykonawcę, pod warunkiem otrzymania kompletu dokumentów, pozwalających na wyjaśnienie 

okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy oraz pozwalających  

na ustalenie odszkodowania lub innego odpowiedniego świadczenia, w tym w szczególności jego 

bezspornej części. Wypłata zaliczki następuje na wniosek Zamawiającego lub Brokera, zgłoszony 

w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na fax. 

7. Wielkość zaliczki, o której mowa w ust. 6, wynosić będzie wartość bezspornej części 

odszkodowania lub innego odpowiedniego świadczenia, natomiast rozliczenie szkody nastąpi po 

przedstawieniu końcowych dokumentów, zamykających likwidację szkody. 

 

§ 10. 

Zmiana adresu i skuteczność powiadomień 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu i oświadczają,  

że ich aktualne adresy dla korespondencji są następujące: 

1) Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa; 

2) Wykonawca: …………………………….. 

2. Korespondencja będzie traktowana doręczoną prawidłowo w przypadku, gdy druga Strona 

umowy nie poinformowała o zmianie danych do korespondencji lub korespondencja przesłana 

przez Stronę zostanie zwrócona z adnotacją urzędu pocztowego o braku możliwości doręczenia 

przesyłki „adresat przeprowadził się”, „nie podjęto w terminie”, „adresat nieznany”. 

3. Jeżeli Strona odmawia przyjęcia korespondencji, uznaje się, że została doręczona w dniu złożenia 

oświadczenia o odmowie jego przyjęcia przez Stronę.  

4. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach 

swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub 

likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki 

Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby. 

 

§ 11. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego  

nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Odstąpienie 

następuje w terminie 30 dni od momentu zawiadomienie o odstąpieniu na piśmie. 

2. Z chwilą odstąpienia od Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy ubezpieczenia zawarte w jej 

wykonaniu.  

3. W przypadku, o którym mowa ust. 1, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionej przyczyny albo nie 

kontynuuje ubezpieczenia pomimo wezwań Zamawiającego; 
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2) Wykonawca uchyla się od obowiązku dostosowania treści dokumentów ubezpieczeniowych 

(polis) do treści złożonej w postępowaniu nr PN/4/19 oferty, treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i Umowy; 

3) gdy Zamawiający, co najmniej trzykrotnie w okresie trwania Umowy, stwierdzi brak realizacji 

obowiązków, o których mowa w § 5. 

5. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę jedynie w przypadku zwłoki z płatnością składki 

ubezpieczeniowej przekraczającej 30 dni.  

6. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga  

się zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

7. Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy nie powoduje 

wygaśnięcia zobowiązań z Umowy, powstałych w trakcie jej obowiązywania. 

 

§ 12.  

Zmiana Umowy 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień 

publicznych, za zgodą Stron wyrażoną na piśmie. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie 

wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmian i ich uzasadnienie.  

Zmiany obowiązują z dniem podpisania aneksu lub ich pisemnej akceptacji przez drugą Stronę  

pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 tej ustawy, w zakresie: 

1)  zmiany: firmy, nazwy, adresu, formy prawnej działania; 

2)  zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy,  

po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, zmiany Stron w Umowie wynikających ze zmian 

organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego; 

3)  zmiany sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego 

wykonania Umowy; 

4)  okoliczności wynikających z działania siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, 

uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem niedopuszczalności 

zmiany, gdy wyklucza ją inne postanowienie Umowy, które to przyczyny każda ze Stron winna 

udokumentować; 

5)   zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych 

orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów w takim zakresie,  

w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy  

do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 

6) innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu 

wykonania Umowy; 

7) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 

sposobu wykonania Umowy; 

8) zmiany gwaranta w przypadku jego upadłości lub likwidacji;  

9) nieistotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy; 

10)   zmian koniecznych, związanych z RODO; 

11)   zmian Umowy w zakresie: osób wskazanych w § 8 ust. 1 i 2, numerów telefonów, adresów 

wskazanych w Umowie, zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, zawiadamiając o tym 

niezwłocznie drugą Stronę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w przypadkach:  
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1) przedłużenia terminu wykonania Umowy, wskutek nieprzewidzianych okoliczności 

zewnętrznych, niezawinionych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 

Wykonawcy nie ulegnie zmianie; 

2) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w  razie zmiany:  

a) stawek podatku od towarów i usług dotyczących przedmiotu Umowy,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.z 2019 r. poz.1564), 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

W takim przypadku Wykonawca może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem  

do Zamawiającego o wprowadzenie stosownych zmian w Umowie. Do wniosku Wykonawca 

dołącza oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów, jakie będzie musiał ponieść wskutek 

wprowadzenia zmian przepisów prawa. Ciężar udowodnienia wpływu zmian, o których mowa  

w ust. 2 pkt 2, na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, obciąża Wykonawcę. W takim przypadku 

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy szczegółowej kalkulacji porównawczej cen i kosztów, 

ponoszonych przed zmianami oraz po zmianach, ze wskazaniem sposobu (metody) liczenia. 

Wynagrodzenie Wykonawcy w zmienionej wysokości naliczane będzie począwszy od pierwszego 

dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca złożył kompletny 

wniosek wraz z oświadczeniem, w którym wykaże, że zmiany przepisów, o których mowa  

w ust. 2 będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez niego. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, ustalona w Umowie wartość netto  

wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a wartość brutto Wynagrodzenia Wykonawcy 

zostanie wyliczona z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku od towarów i usług. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia albo wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo 

kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 

Wykonawcy, w tym wynagrodzenia netto osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy na 

rzecz Zamawiającego. 

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy  

pod rygorem nieważności. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy w zmienionej wysokości naliczane będzie począwszy  

od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca złożył 

kompletny wniosek wraz z oświadczeniem, w którym wykaże, że zmiany przepisów, o których 
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mowa w ust. 2 pkt 2 będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez niego. 

8. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych utrata 

mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W takim przypadku Wykonawca 

ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa. 

9. O zaistnieniu zmian Strony zawiadomią się nawzajem pisemnie, listem poleconym  

za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

 

§ 13. 

Klauzula poufności 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi wszystkich 

informacji i wiadomości powziętych w związku z realizacją przedmiotu Umowy, jak również  

do pozostawiania w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania 

Umowy mógłby się zetknąć.  

2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych 

publicznie oraz informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy  

są uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdą osobę działającą na jego zlecenie o obowiązku 

zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1 i 2.  

 

§ 14. 

Postanowienia końcowe 

1. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nieważność 

jakiejkolwiek części Umowy, pozostaje bez wpływu na ważność jej pozostałej części.  

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony zastąpią takie postanowienia ważnymi 

postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy. 

2. Każda ze Stron Umowy oświadcza, że jest prawidłowo umocowana do zawarcia Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa,  

w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r.  

o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210, z późn. zm.) oraz ustawy Kodeks cywilny. 

4. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć 

polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe to poddają je pod rozstrzygnięcie Sądowi 

Powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Zamawiającego przez osoby trzecie (w tym osoby     

skierowane przez Wykonawcę do realizacji Umowy) jakichkolwiek roszczeń z tytułu szkody  

poniesionej w związku z realizacją Umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawione na piśmie zobowiązuje się, niezależnie od działań podjętych w tym zakresie przez 

Zamawiającego, do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych, zapewniających 

należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje  

się wstąpić w miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić  

po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań (w szczególności przed sądami  

lub właściwymi organami) toczących się przeciwko Zamawiającemu, a także zobowiązuje  

się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie poniesie on lub jakie będzie 

zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem 

sądowym, chyba że podstawą zgłoszonych w stosunku do Zamawiającego roszczeń będzie 

zdarzenie wywołane wyłącznie przez Zamawiającego z winy umyślnej. 
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6.  Strony zobowiązują się używać języka polskiego we wszelkiej komunikacji Stron związanej  

z Umową. 

7. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą  

być w okresie realizacji oraz po zakończeniu Umowy przenoszone na rzecz osób trzecich bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

8. Jeśli którakolwiek ze Stron Umowy przejdzie w części lub całości na własność lub pod kontrolę 

osób trzecich, Umowa jest wiążąca, odpowiednio dla prawnych następców Wykonawcy  

i Zamawiającego. 

9. Strony oświadczają, że znają i stosują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, 

w szczególności, że z dniem obowiązywania rozporządzenia 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.U.UE.L. 

2016.119.1), dalej „RODO”, to jest z dniem 25 maja 2018 r. wdrożyły odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO  

i chroniło prawa i wolności osób, których dane dotyczą, w tym wykonują obowiązki 

informacyjne. W celu wykonania tych obowiązków Wykonawca przekaże swoim pracownikom  

i współpracownikom informacje, określone w załączniku nr 7 do Umowy. 

10.  W przypadku przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, wykonujących Umowę  

ze strony  Wykonawcy, Zamawiający będzie to czynił wyłącznie w zakresie i w celu określonym 

w Umowie. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie 

danych osobowych. Dostęp do danych osobowych osób Wykonawcy wykonujących prace objęte 

umową będą mieli wyłącznie upoważnieni w ramach zakresu obowiązków i zadań pracownicy 

lub funkcjonariusze (strażacy) lub osoby zatrudnione przez Zamawiającego. 

11.    Integralną część Umowy stanowią:  

1) Załącznik nr 1 – wydruk z KRS/ CEiDG Wykonawcy, kopia umowy spółki cywilnej, 

pełnomocnictwo [jeśli dotyczy]; 

2) Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo dla Brokera; 

3) Załącznik nr 3, 3a, 3b (…) – Kopia opisu przedmiotu zamówienia; 

4) Załącznik nr 4 – Kopia odstępstw od wzorców umownych (OWU);  

5) Załącznik nr 5 – Kopia oferty (formularz ofertowy); 

6)  Załącznik nr 6 – Wzór protokołu odbioru; 

7) Załącznik nr 7 – Informacje. 

11.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Umowy 
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Protokół odbioru usługi 
 

1. Przedmiot usługi: Świadczenie usług ubezpieczeniowych i objęcie ochroną ubezpieczeniową 

ryzyk, wskazanych w  opisie przedmiotu zamówienia, zgodnym z Umową, oraz w zakresie nie 

mniejszym niż określony w SIWZ, w podziale na poszczególne części: [odpowiednio  

w zależności od wybranej oferty] 

1) I część zamówienia – ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego oraz maszyn  

od wszystkich ryzyk; 

2) II część zamówienia – ubezpieczenie komunikacyjne Autocasco, NNW oraz ASSISTANCE; 

3) III część zamówienia – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; 

4) IV część zamówienia – ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 

publicznych; 

5) V część zamówienia – ubezpieczenie lotnicze;  

6) VI część zamówienia –ubezpieczenie NNW; 

7) VII część zamówienia – ubezpieczenie jednostek pływających; 

 

2. Zamawiający:  

 

3. Wykonawca:  

 

4. Odbioru dokonano na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w dniu: …………………….. 

 

5. Odbioru dokonała komisja w składzie: 

Przedstawiciele Zamawiającego:   Przedstawiciele Wykonawcy: 

1. ………………………………………..... 

2……………………………………………. 

3……………………………………………. 

1……………………………………………. 

2……………………………………………. 

3……………………………………………. 

 

 

6. Usługę rozpoczęto dnia …........................................., zakończono dnia…………………. 

7. Opis wykonywanych czynności……………………………………………………………………… 

8. Komisja dokonała odbioru usługi zgodnie/niezgodnie z umową nr …....................zawartą 

między Zamawiającym i Wykonawcą w dniu …..............................oraz stwierdza, że: 

a) Usługę wykonano zgodnie z umową …................... 

b) Jakość wykonanych usług ocenia się jako ….............. 

c) Uwagi komisji: …......................... 

d) Usługę przyjęto/ nie przyjęto 

 

Podpisy komisji:  

1. ..................................................  

2. ..................................................  

3. ….............................................. 

 

1. .................................................. 

2. .................................................. 

3. ….............................................. 
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Załącznik nr 7 do Umowy 

Informacje 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego –  Szkołę Główną 
Służby Pożarniczej 
Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i 14 
rozporządzenia 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, 
zwanego dalej „RODO”.  
 1.  Administratorem przetwarzającym Pani (a) dane osobowe jest: Rektor-Komendant Szkoły 

Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/ 54 
(adres poczty elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl). 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):  adres: 01-629 Warszawa, 
ul. Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzanie na postawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - prawnie 
uzasadniony interes Wykonawcy polegający na właściwej realizacji przedmiotu umowy.   

4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje:  
a) imię i nazwisko,  
b) seria i numer dowodu tożsamości lub paszportu,  
c) służbowy adres e-mail,   
d) służbowy numer telefonu.   

5. Dane zostały przekazane Szkole Głównej Służby Pożarniczej przez Wykonawcę.  
6. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a następnie 

przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa oraz zgodnie z zarządzeniem nr 26/10 Rektora-Komendanta 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w Szkole Głównej Służby 
Pożarniczej”, opublikowanym na stronie podmiotowej BIP. 

7. Dostęp do danych posiadają wyłącznie upoważnieni w ramach zakresu obowiązków  
i zadań pracownicy lub funkcjonariusze (strażacy) lub pozostałe osoby zatrudnione przez 
Szkołę Główną Służby Pożarniczej.  

8. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO. Dane mogą być udostępnione 
osobom i podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.  

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, 
określone w art. 15 i 16 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych  
i ich sprostowania oraz w art. 17, 18 i 21 RODO, o ile będzie miał zastosowanie.  

10.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą 
poddawane profilowaniu.  

11.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 


