
Załącznik nr 2b do SWZ 

 

UMOWA UBEZPIECZENIA 

NUMER …………………………….  

 

zwana dalej również „Umową”, w dniu …………………………………….. w Raciborzu, pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Komunalnym  Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu; 47-400 Racibórz, ul. 

Kaspra Adamczyka 10, NIP 639-00-01-529, numer REGON 27234774400000, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w  Gliwicach, X 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125096, 

posiadającą kapitał zakładowy  w wysokości 10 536 000,00 zł, zwaną dalej „Ubezpieczającym”, 

reprezentowaną przez: 

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

a 

…………………………………………. (pełna nazwa i forma prawna) z siedzibą w 

……………………………………, ul. …………………………………… nr ……… lok. ………………, (kod pocztowy) 

……………………………… (miasto) ……………………………………… wpisaną (- nym) do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd …………………………………………………….. ….. Wydział 

………………………………… pod numerem KRS ………………………………, posiadającą (- cym) kapitał 

zakładowy w wysokości ……….……………………………….., opłacony w …………………………….., NIP 

………………….. oraz numer REGON…………………………., zwaną (- nym) dalej również 

„Ubezpieczycielem”, reprezentowaną (- nym) przez:  

………………………………………………………………………., 

………………………………………………………………………., 

 

Ubezpieczający i Ubezpieczyciel zwani są dalej również łącznie „Stronami”, a każdy z osobna 

„Stroną”.  

 

§ 1 

1. Użyte w Umowie terminy i wyrażenia, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, będą 

miały następujące znaczenie, chyba że zastrzeżono inaczej: 

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

b) Ogólne warunki ubezpieczenia - wzorzec umowy stosowany przez Ubezpieczyciela, o 

którym mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wskazany 

przez Ubezpieczyciela w ofercie; 

c) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod 

nazwą „USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNENGO SPÓŁKI Z O.O. W 

RACIBORZU”, numer sprawy: PK/04/2022; 

d) PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

e) Ubezpieczony – Ubezpieczający z tym, że: 



⎯ w ubezpieczeniu OC, Ubezpieczonym jest posiadacz i/lub kierujący pojazdem 

mechanicznym, 

⎯ w ubezpieczeniu AC, Ubezpieczonym jest również właściciel pojazdu mechanicznego, 

f) UDUiR - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej. 

2. Ubezpieczający oświadcza, że w odniesieniu do niniejszej Umowy, czynności brokerskie, 

związane z wykonywaniem Umowy, wykonywać będzie broker ubezpieczeniowy PWS 

Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w 

Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000073190, posiadająca kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 650.000,00 zł, 

NIP 937–000–61–46 oraz numer REGON 070490343, wpisana do rejestru pośredników 

ubezpieczeniowych pod numerem 00000092/U, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów 

na prowadzenie działalności brokerskiej z dnia 31 marca 1995 r. o numerze 516, zwana 

dalej „Brokerem”. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem Umowy są ubezpieczenia: 

a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (OC),  

b) ubezpieczenie Auto Casco (AC),  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe warunki ubezpieczeń, 

zawiera Załącznik nr 1 do Umowy (opis przedmiotu zamówienia). W przypadku rozszerzeń 

zakresu ochrony (odpowiedzialności) – o ile takie zostały zaoferowane przez 

Ubezpieczyciela w ofercie – zastosowanie będą miały warunki dodatkowe wskazane w 

Załączniku nr 2 do Umowy (formularz ofertowy). 

3. W skład floty pojazdów użytkowanej przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wchodzą 

pojazdy: 

a) stanowiące własność Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub 

b) będące w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie innego niż 

prawo własności tytułu prawnego (jako przedmiot umowy leasingu, najmu, dzierżawy, 

użyczenia), 

wymienione w wykazie pojazdów stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz pojazdy 

dołączane do floty i obejmowane ochroną ubezpieczeniową w czasie obowiązywania 

niniejszej Umowy. 

 

§ 3 

1. Do Umowy, w zakresie w niej nieuregulowanym, zastosowanie mają w zakresie: 



a) ubezpieczenia OC – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych, 

b) ubezpieczenia AC – ogólne warunki ubezpieczenia ………………………………………………. 

stanowiące Załącznik nr 4 do Umowy. 

2. Postanowienia Umowy i SWZ mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami 

ubezpieczeń.  

3. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy i SWZ, a ogólnymi 

warunkami ubezpieczeń, zastosowanie znajdą te postanowienia, które są korzystniejsze 

dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. 

4. W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które postanawiania są 

korzystniejsze dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, Ubezpieczający lub 

Ubezpieczony jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią ogólnych 

warunków ubezpieczeń a postanowieniami Umowy w pozostałej części i treścią SWZ. 

5. W przypadku, gdy jedynie część danego postanowienia jest korzystniejsza dla 

Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, część ta stanowi treść Umowy, a w pozostałym 

zakresie obowiązują zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń oraz postanowienia Umowy 

w pozostałej części, które nie są z tymi postanowieniami sprzeczne.  

 

§ 4 

1. Umowa zawarta zostaje na okres wynoszący 24 miesięcy, od dnia 1 stycznia 2023 r. do 

dnia 31 grudnia 2024 r. 

2. Warunki ochrony ubezpieczeniowej określone w Umowie mają zastosowanie dla 

pojazdów i umów ubezpieczenia, których początek okresu ubezpieczenia przypada w 

okresie obowiązywania Umowy, wskazanym w ust. 1. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów zgłaszanych w okresie obowiązywania Umowy do 

ubezpieczenia będzie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, udzielana w okresie 246 miesięcy, liczonym 

odrębnie dla każdego pojazdu i będzie dzieliła się na dwa następujące po sobie 

dwunastomiesięczne okresy ubezpieczenia odrębnie dla każdego pojazdu. Okresy 

ubezpieczenia pojazdów objętych ochroną ubezpieczeniową zostały wskazane w 

Załączniku nr 3 do Umowy. Niezależnie od postanowień zdania poprzedniego, 

Ubezpieczający będzie miał prawo wyrównywania okresów ubezpieczenia pojazdów 

objętych ochroną ubezpieczeniową do daty zakończenia obowiązywania Umowy lub innej 

daty, zgodnie ze składanymi wnioskami bądź warunkami wskazanymi w Załączniku nr 1 do 

Umowy. 

4. Jeżeli Ubezpieczający skorzysta z opcji zwiększenia poprzez dołączenie nowego pojazdu do 

floty lub zgłoszenie do wybranego jednostkowego ubezpieczenia OC, AC pojazdu, który nie 

był wcześniej zgłoszony do wskazanego ubezpieczenia w ramach Umowy, w pierwszym 

okresie rozliczeniowym, okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w 



ust. 4, wynosi 24 miesiące i dzieli się na dwa następujące po sobie dwunastomiesięczne 

okresy ubezpieczenia. Postanowienia ust. 3 zdanie trzecie stosuje się.  

5. Jeżeli Ubezpieczający skorzysta z opcji zwiększenia poprzez dołączenie nowego pojazdu do 

floty lub zgłoszenie do wybranego jednostkowego ubezpieczenia OC, AC pojazdu, który nie 

był wcześniej zgłoszony do wskazanego ubezpieczenia w ramach Umowy, w drugim 

okresie rozliczeniowym, okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w 

ust. 4, wynosi 12 miesięcy. Postanowienia ust. 3 zdanie trzecie stosuje się.  

6. Ubezpieczyciel potwierdzi fakt zawarcia Umowy wystawiając dokumenty ubezpieczenia: 

a) polisę ubezpieczenia dla floty wskazanej w Załączniku nr 3 do Umowy, 

b) indywidualne potwierdzenie ubezpieczenia OC dla każdego pojazdu. 

 

§ 5 

1. Wartość Umowy stanowiąca cenę ofertową za realizację zamówienia podstawowego i 

zamówienia opcjonalnego wynosi ……………………………….. i jest to suma kwot określonych w 

ust. 2 i 91. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 – 9, łączna składka, którą Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić za 

zamówienie podstawowe wynosi ……………………………….…. zł2. 

3. Wynagrodzenie Ubezpieczyciela stanowić będzie suma składek należnych za umowy 

ubezpieczenia dla pojazdów obejmowanych ochroną ubezpieczeniową w czasie 

obowiązywania niniejszej Umowy oraz rozliczeń wynikających z zakupu, zbycia, bądź zmian 

wartości pojazdów lub innych aktualizacji. Wykaz pojazdów objętych ochroną 

ubezpieczeniową stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Wykaz ten będzie aktualizowany (np. 

w przypadku zgłoszonych zmian wartości, ilości pojazdów itp.) bez konieczności zachowania 

formy pisemnego aneksu.  

4. Wysokość składek i stawek za roczny okres ubezpieczenia pojazdu dla poszczególnych 

rodzajów ubezpieczenia, określa formularz ofertowy Ubezpieczyciela, który jest 

Załącznikiem nr 2 do Umowy.  

5. Składki i stawki pozostają niezmienne w trakcie okresu obowiązywania niniejszej Umowy i 

będą stosowane w ubezpieczeniach pojazdów wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy, 

jak również do pojazdów dołączanych do floty nowo nabywanych (z rynku pierwotnego i 

wtórnego) zakupionych w trakcie trwania Umowy, obejmowanych ochroną na warunkach 

niniejszej Umowy. Składka za ubezpieczenie zostanie obliczona zgodnie z warunkami 

określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy z zastosowaniem stawek wynikających z 

Załącznika nr 2 do Umowy przy uwzględnieniu aktualnej w danym okresie rozliczeniowym, 

sumy ubezpieczenia pojazdu. 

6. Składka za ubezpieczenie każdego pojazdu będzie płatna zgodnie z warunkami określonymi 

w Załączniku nr 1 do Umowy. Płatność składki przez Ubezpieczającego będzie następować 

na rachunek bankowy Ubezpieczyciela wskazany na dokumencie ubezpieczenia 

 
1 Kwota ta stanowi pierwotną wartość Umowy. 
2   W dniu zawarcia Umowy łączna składka to cena za zamówienie podstawowe z oferty Ubezpieczyciela ustalona dla pojazdów 
wskazanych we właściwym załączniku do SWZ.  



wystawionego przez Ubezpieczyciela. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku 

Ubezpieczającego. 

7. Składka należna jest za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W przypadku 

wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta 

niniejsza Umowa lub okresu określonego zgodnie z § 4 ust. 4 – 5, Ubezpieczającemu 

przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej bez 

ponoszenia opłat manipulacyjnych lub innych kosztów. 

8. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania Umowy, Ubezpieczający ma możliwość 

skorzystania z opcji zmniejszenia zakresu i wielkości zamówienia polegające na rezygnacji z 

jednostkowego ubezpieczenia OC, AC, nie więcej niż do 30% wartości pierwotnej łącznej 

składki, o której mowa w ust. 2, czyli do kwoty ……………… zł. Skorzystanie z opcji może 

wystąpić w przypadku zbycia pojazdu lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC przez 

nabywcę, wyrejestrowania, utraty posiadania lub zniszczenia pojazdu zgłoszonego do 

ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy, a także w przypadku, gdy w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy w poszczególnych okresach rozliczeniowych, 

Ubezpieczający nie zawrze deklarowanych ubezpieczeń OC, AC dla pojazdów 

wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy lub objętego ochroną ubezpieczeniową 

zgodnie z Umową np. dodatkowego pojazdu. Niewykonanie przez Ubezpieczającego, 

Umowy w zakresie do 30% wartości pierwotnej łącznej składki, o której mowa w ust. 2, nie 

wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy ich odpowiedzialności z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Z zastrzeżeniem zdania następnego, 

ustala się, że warunkiem uruchomienia opcji zmniejszenia jest złożenie przez 

Ubezpieczającego lub Brokera oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z opcji w 

określonym w oświadczeniu zakresie i nie wymaga dokonania zmiany Umowy. Ustala się, 

że dla uruchomienia opcji wystarczające jest także powiadomienie Ubezpieczyciela o 

utracie posiadania pojazdu zgłoszonego uprzednio do ubezpieczenia bądź wskazanie, że 

dany pojazd nie będzie ubezpieczony w nowym, kolejnym okresie ubezpieczenia a także 

wszelkie inne wnioski lub oświadczenia w zakresie zmian. W przypadku skorzystania z opcji 

zmniejszenia, rozliczenia składek, a w szczególności zwrot składek za niewykorzystany okres 

ochrony ubezpieczeniowej oraz inne rozliczenia dokonywane na podstawie Umowy, 

zostaną wskazane w dokumentach ubezpieczenia oraz będą dokonywane proporcjonalnie 

(pro rata temporis), to jest za każdy dzień udzielonej przez Ubezpieczyciela ochrony 

ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

9. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania Umowy, Ubezpieczający ma możliwość 

skorzystania z opcji zwiększenia wielkości i zakresu zamówienia polegającego na dopłacie 

składki za dokupienie jednostkowego ubezpieczenia OC, AC maksymalnie do wartości 30% 

wartości pierwotnej łącznej składki, o której mowa w § 5 ust. 2. Wartość opcji wynosi 

……………………..……. zł. Ubezpieczający może wielokrotnie korzystać z opcji zwiększenia w 

przypadku nabycia pojazdu niewskazanego w Załączniku nr 3 do Umowy, objęcia pojazdu 

ubezpieczeniem które nie było wnioskowane dla tego pojazdu w dniu wszczęcia 

postępowania, wzrostu wartości pojazdów oraz innych stanów faktycznych lub prawnych 



prowadzących do zmiany wartości lub ilości floty, itp. Warunkiem uruchomienia opcji 

zwiększenia, jest posiadanie w budżecie Ubezpieczającego środków na sfinansowanie 

składki dopłacanej w ramach opcji – najpóźniej w chwili jej realizacji. Ubezpieczyciel nie 

może odmówić wykonania Umowy w zakresie objętym opcją. Warunkiem uruchomienia 

opcji zwiększenia jest złożenie przez Ubezpieczającego lub Brokera, oświadczenia o woli 

skorzystania z opcji zwiększenia w określonym w tym oświadczeniu zakresie. Pod pojęciem 

oświadczenia o skorzystaniu z opcji, rozumie się również wniosek o ubezpieczenie pojazdu, 

zgłoszenie pojazdu, wniosek o doubezpieczenie w zakresie wybranego jednostkowego 

ubezpieczenia OC, AC (dodatkowy rodzaj ubezpieczenia), składany pisemnie lub drogą 

elektroniczną przez Ubezpieczającego lub Brokera. Opcja realizowana będzie na takich 

samych warunkach i zakresie, jakie znajdują odpowiednie zastosowanie do danego rodzaju 

ubezpieczenia określonego w Umowie. Składka należna Ubezpieczycielowi z tytułu 

skorzystania przez Ubezpieczającego z opcji, będzie obliczona zgodnie ze stawkami i 

składkami wskazanymi w Załączniku nr 2 do Umowy. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo 

nieskorzystania z opcji, a Ubezpieczycielowi nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.  

 

§ 6  

1. Strony, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewidują możliwość wprowadzenia 

następujących zmian do Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

a) w zakresie zmiany zakresu ubezpieczeń lub objęcia ochroną dodatkowego ryzyka 

ubezpieczeniowego, jeżeli konieczność zmiany ujawniła się po terminie składania ofert w 

postępowaniu (np. konieczność zakupu ubezpieczenia NNW, Assistance) – z 

zastrzeżeniem, że wskutek przedmiotowej zmiany dodatkowa łączna składka za flotę, nie 

przekroczy 50% wartości pierwotnej łącznej składki, o której mowa w § 5 ust. 1. Zmiana 

może nastąpić na wniosek Ubezpieczającego lub Brokera. 

b) w zakresie zmiany zakresu ubezpieczenia, przedmiotu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, 

sumy gwarancyjnej, limitów i podlimitów, franszyz, udziałów własnych określonych w 

ubezpieczeniach, systemów ubezpieczeń, stawek lub składek jednostkowych za 

ubezpieczenia określonych w Załączniku nr 2 do Umowy, jeżeli konieczność zmiany ujawniła 

się po terminie składania ofert w postępowaniu a także w przypadku zmiany w 

obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na ubezpieczenia, zmiany rodzaju lub 

wartości floty Ubezpieczającego, wyczerpania lub obniżenia sumy ubezpieczenia bądź 

limitów w wyniku wypłaty odszkodowania, zmiany w strukturze organizacyjnej 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przekształcenie, połączenie, podział, zniesienie, 

likwidacja lub im podobne a także konieczności zwiększenia sumy ubezpieczenia w związku 

z potrzebą urealnienia kwot na pokrycie szkód (np. wskutek inflacji, dynamicznego wzrostu 

cen materiałów i usług) – z zastrzeżeniem, że wskutek przedmiotowej zmiany wzrost lub 

obniżenie łącznej składki spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej łącznej składki, o której mowa w § 5 ust. 1. Dodatkowa składka lub jej zwrot 

zostanie obliczona za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela i rozliczenia 



dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej na 

zmienionych w tym zakresie warunkach Umowy. Zmiany mogą zostać wprowadzone 

niezależnie od możliwości skorzystania przez Ubezpieczającego z opcji. Zmiana może 

nastąpić na wniosek Ubezpieczającego, Brokera lub Ubezpieczyciela. 

c) gdy nowe ogólne warunki ubezpieczeń mają zastąpić dotychczasowe ogólne warunki 

ubezpieczeń wskazane w § 3 ust. 1 – z zastrzeżeniem, że wskutek tej zmiany zostaną 

wprowadzone ogólne warunki ubezpieczeń na korzyść Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego, a taka zmiana nie będzie skutkować wzrostem składki lub stawki 

określonych w Załączniku nr 2 do Umowy. Zmiana może nastąpić na wniosek 

Ubezpieczającego, Brokera lub Ubezpieczyciela. 

d) gdy nowy pojazd zostanie dołączony do floty Ubezpieczającego bądź Ubezpieczający zgłosi 

do wybranego jednostkowego ubezpieczenia OC, AC pojazd, który wcześniej nie był 

zgłoszony do tego ubezpieczenia a brak będzie możliwości objęcia jego ochroną 

ubezpieczeniową na podstawie Umowy z uwagi na przekroczenie pierwotnej wartości 

łącznej składki, o której mowa w § 5 ust. 2 i łącznej składki za zamówienia opcjonalne, o 

którym mowa w § 5 ust. 9 – z zastrzeżeniem, że wskutek przedmiotowej zmiany wszystkie 

dodatkowe składki należne na podstawie tej zmiany, nie przekroczą 150% pierwotnej 

wartości łącznej składki, o której mowa w § 5 ust. 1. Dopłata składki zostanie obliczona za 

czas trwania ochrony ubezpieczeniowej na zasadzie pro rata temporis z zastosowaniem 

stawek i składek określonych w Załączniku nr 2 do Umowy. Zmiana może nastąpić na 

wniosek Ubezpieczającego lub Brokera.   

e) gdy nastąpią zmiany w strukturze organizacyjnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (np. 

jego przekształcenia, połączenia, podziału, wyodrębnienia, w przypadku powstania nowych 

jednostek, lub im podobnych albo w przypadku likwidacji) oraz jeżeli zmiana ta ma wpływ 

na zmianę wysokości łącznej składki, o której mowa w § 5 ust. 1 – również w zakresie zmiany 

wysokości takiej składki. Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do udzielania ochrony 

ubezpieczeniowej również wobec podmiotów przejmujących, nowo zawiązanych, 

przekształconych lub wydzielonych na warunkach i w zakresie wynikającym z Umowy. 

Wszelkie rozliczenia płatności składki z tytułu zmiany, o której mowa, dokonywane będą w 

systemie pro rata temporis. Zmiana może nastąpić na wniosek Ubezpieczającego lub 

Brokera. W przypadku braku zgody Stron na zmiany, o których mowa, Ubezpieczającemu 

przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w systemie 

pro rata za dzień ochrony, bez potrącania kosztów manipulacyjnych. 

a) w zakresie zmiany terminu okresu obowiązywania Umowy maksymalnie o 24 miesiące – z 

zastrzeżeniem, że wskutek przedmiotowej zmiany wzrost łącznej składki spowodowany 

każdą kolejną zmianą nie przekroczy 2/3 wartości pierwotnej łącznej składki, o której mowa 

w § 5 ust. 1 ani nie zostanie przekroczy termin z art. 434 ust. 2 PZP (4 lata). Zmiana może 

zostać wprowadzona w przypadku gdy zmiana terminu wykonania zamówienia jest 

korzystna z powodów ekonomicznych dla Ubezpieczającego (np. wystąpiła zmiana na rynku 

ubezpieczeń poprzez wzrost składek lub stawek, a zmiana terminu obowiązywania Umowy 

spowoduje oszczędności) lub w przypadku nierozstrzygnięcia we właściwym terminie 



postępowania o udzielenie zamówienia zapewniającego zachowanie ciągłości ochrony 

ubezpieczeniowej Ubezpieczonego. Dodatkowa składka za wprowadzenie zmiany, zostanie 

obliczona za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela na zmienionych w tym 

zakresie warunkach Umowy. Ubezpieczyciel określając dodatkową składkę obowiązany jest 

określić jej wysokość na takim poziomie, na jakim przy uwzględnieniu wszelkich 

okoliczności składka byłaby najprawdopodobniej pobrana. Zmiana nastąpi na wniosek 

Ubezpieczającego lub Brokera złożony do Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel, w terminie 

siedmiu dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wniosku Ubezpieczającego, o którym 

mowa, zobowiązany jest poinformować Ubezpieczającego o swoim stanowisku co do 

proponowanej przez Ubezpieczającego zmiany Umowy. Brak odpowiedzi Ubezpieczyciela 

w wyżej wskazanym terminie, będzie uznawany za brak akceptacji wniosku 

Ubezpieczającego. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony ustalają, że w wyniku zmiany, 

Ubezpieczyciel powtórzy świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w przedłużonym okresie 

na warunkach wskazanych w Umowie, za co Ubezpieczający zobowiązany będzie do 

dopłaty składki, z zastrzeżeniem, że sumy ubezpieczenia i limity lub podlimity 

odpowiedzialności mające zastosowanie w ubezpieczeniach, o których mowa w § 2 ust. 1 

zostały ustalone dla każdego okresu rozliczeniowego odrębnie.  

b) w zakresie określonym w art. 816 KC, w razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą 

istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego (np. zmiana 

działalności Ubezpieczającego, połącznie z innym podmiotem), poczynając od chwili, 

w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak, niż od początku bieżącego okresu 

rozliczeniowego – na uzasadniony wniosek Ubezpieczającego, Brokera lub Ubezpieczyciela. 

Ciężar wykazania wpływu danej okoliczności na prawdopodobieństwo zajścia wypadku 

ubezpieczeniowego spoczywa na wnioskodawcy, który domaga się odpowiedniej zmiany 

wysokości składki. Żądanie zmiany wysokości składki powinno być sprecyzowane i 

uzasadnione co do wysokości. Odpowiednia zmiana składek oznacza jej zwiększenie lub 

zmniejszenie do takiej wysokości, w jakiej składka byłaby pobrana w razie uwzględnienia 

okoliczności zmieniającej prawdopodobieństwo nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego. 

Brak wypowiedzenia Umowy w odpowiedzi na zgłoszone żądanie zmiany wysokości łącznej 

składki, nie jest uznawane za akceptację żądania.  

2. Zmiany wskazane w ust. 1, są możliwe za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności w formie pisemnego aneksu do Umowy. 

§ 7 

1. Ubezpieczający przewiduje odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Ubezpieczycielowi w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących 

okoliczności: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 



c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

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

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

kapitałowych 

- na zasadach i w sposób określony w niniejszym paragrafie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania Umowy przez Ubezpieczyciela. 

2. W przypadku zmian określonych w ust. 1, Ubezpieczyciel może wystąpić do 

Ubezpieczającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie 

uzasadnienie i dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. 

Ubezpieczyciel zobowiązany jest wykazać, że zaistniała zmiana, o której mowa w ust. 1, ma 

bezpośredni wpływ na koszty wykonania Umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie 

ona na wysokość wynagrodzenia. Uzasadnienie powinno zawierać w szczególności 

szczegółowe wyliczenia całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Ubezpieczyciela powinno 

ulec zmianie oraz wskazywać datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Ubezpieczycielowi.  

3. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 2, 

Ubezpieczający, przekaże Ubezpieczycielowi informacje o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Ubezpieczycielowi powinno 

ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku, wraz z uzasadnieniem. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Ubezpieczycielowi w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 1, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 

Ubezpieczyciela, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy przez Ubezpieczyciela w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających 

te zmiany. Zmiana obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w 

ust. 1. 

5. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy. Aneks zostanie 

zawarty nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

 

§ 8 

1. Ubezpieczający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Ubezpieczycielowi w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym 

zastrzeżeniem, że: 

a) minimalny poziom zmiany kosztów, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia wynosi 5% w stosunku kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę 

Ubezpieczyciela, 

b) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS, ustalonego w stosunku 

do miesiąca, w którym została złożona oferta Ubezpieczyciela; poziom zmiany będzie 

stanowił różnicę cen towarów i usług ogłoszonych w komunikacie Prezesa GUS z miesiąca, 



za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen towarów i usług wynikających z 

komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Ubezpieczyciela, 

c) sposób określenia wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na 

podstawie wniosku Strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego 

wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste poniesienie poszczególnych kosztów, a także 

na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w lit. b). Wniosek Strony 

wnioskującej zmianę wynagrodzenia, powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w 

zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne 

do oceny, czy proponowane zmiany wynikają ze zmiany kosztów związanych z realizacją 

Umowy względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Ubezpieczyciela 

zawartego w ofercie, a w szczególności: 

a. szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 

Ubezpieczyciela oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów 

wykonania Umowy przez Ubezpieczyciela, wraz z określeniem kategorii (rodzaju) i wartości 

kosztów, przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Ubezpieczyciela zawartego w ofercie, 

których zmiana może uzasadniać wystąpienie z wnioskiem o jego zmianę oraz sposób 

obliczania ich zmiany i prezentacji obliczeń, 

b. dokumenty potwierdzające zasadność wystąpienia z wnioskiem (w szczególności, jego 

zgodność z zasadami zmiany wynagrodzenia określonymi w niniejszej Umowie) oraz 

prawidłowość obliczeń w zakresie zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy oraz 

wnioskowanej zmiany wysokości wynagrodzenia Ubezpieczyciela. 

2. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Ubezpieczający, to łącznie 

15% w stosunku do wartości pierwotnej Umowy określonej w § 5 ust. 1. 

3. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić co kwartał, począwszy najwcześniej od 13-go 

miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy.  

4. Przez uprawnienie do zmiany wynagrodzenia należy również rozumieć obniżenie 

wynagrodzenia. 

5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez 

obie Strony Umowy. 

6. Ubezpieczyciel, w przypadku zmian wynagrodzenia zgodnie z ust. 1-4, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego jego podwykonawcy, z którym zawarł umowę o 

podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy podwykonawczej są usługi; 

b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 12 miesięcy. 

7. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

8. Za brak zmiany wynagrodzenia podwykonawcy zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 

439 ust. 5 PZP, a także z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Ubezpieczający ma 



prawo żądać od Ubezpieczyciela zapłaty kary umownej w kwocie 2000,00 złotych za każdy 

taki przypadek. 

 

 

§ 9 

1. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z Umowy wymaga zgody 

Ubezpieczającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

2. Spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

Ubezpieczającego. 

3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

4. Zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

chyba, że postanowienia Umowy stanowią inaczej.  

5. Zmiana w zakresie danych dotyczących Stron, a w szczególności ich adresów lub nazw, 

imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentowania, nie stanowią istotnej zmiany 

postanowień Umowy i nie wymagają zgody Stron. Zmiana, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, jest dokonywana jednostronnym oświadczeniem złożonym drugiej Stronie. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy PZP, KC, UDUiR, a 

także inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także dokumenty zamówienia 

– numer sprawy: ….. 

7. Ubezpieczyciel uznaje i oświadcza, że w trakcie postępowania otrzymał od 

Ubezpieczającego odpowiedź na każde pytanie, które zadał w terminie określonym 

przepisami PZP i są mu znane wszelkie okoliczności oraz informacje niezbędne do zawarcia 

Umowy i realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, w tym do oceny ryzyka 

ubezpieczeniowego. Wszelkie inne informacje Ubezpieczyciel uznaje za nieistotne.  

8. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

9. Jednostką odpowiedzialną za likwidację szkód na potrzeby realizacji niniejszej Umowy ze 

strony Ubezpieczyciela jest: ………………………………… Tel. …………………. E-mail 

…………………………….  

10. Szkody/roszczenia można zgłaszać: 

a) telefonicznie na numer: …………………………… 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ……………………... 

c) za pośrednictwem strony internetowej: ……………………….…. 

 

§ 11 

1. Umowę sporządzono w ………………. jednobrzmiących egzemplarzach,  ….. egzemplarze dla 

Ubezpieczającego, ………………….. dla Ubezpieczyciela. 

2. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki do Umowy: 

a) Załącznik nr 1 do Umowy „Opis przedmiotu zamówienia”, 

b) Załącznik nr 2 do Umowy „Formularz oferty”. 

c) Załącznik nr 3 do Umowy „Wykaz pojazdów”, 



d) Załącznik nr 4 do Umowy (ogólne warunki ubezpieczenia Auto-Casco). 

 

 

 

……………………….        ………………………. 

Ubezpieczyciel        Ubezpieczający 

 

 

 

 

 

 

 


