Załącznik Nr 3

UMOWA GENERALNA
(DŁUGOTERMINOWA UMOWA UBEZPIECZENIA)

Zawarta w dniu ..................... r. w Raciborzu
pomiędzy:
Wodociągami Raciborskimi Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. 1-go maja 8, 47-700 Racibórz
NIP: 6391894972
REGON: 240432363
którą reprezentują:
1. ……………… – ………………………………
2. ……………… – ………………………………
zwaną dalej Ubezpieczającym lub Zamawiającym
a
………………………………………………………………….……….…………
Adres siedziby:…………………...
NIP: ……………………………...
REGON : ………………………...
który/ą reprezentuje/ą:
1. ……………….. – ………………………………
2. ……………….. – ………………………………
zwanym/ą dalej Ubezpieczycielem lub Wykonawcą
przy udziale brokera ubezpieczeniowego:
Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Alei Śląskiej 1, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425834, NIP: 8943041146,
REGON: 021916234
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamówienia na usługę ubezpieczenia Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o., o następującej treści:

1.

§1
Na podstawie niniejszej Umowy Generalnej Ubezpieczyciel udziela ubezpieczonemu ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Zamawiającego w SWZ.

2.

Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy Generalnej są:
1.
2.
3.
4.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych,
Ubezpieczenie Auto Casco,
Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów,
Ubezpieczenie Assistance

§2
1.

Niniejsza Umowa Generalna dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 zawarta
zostaje na okres 36 miesięcy, od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2025 r.

2.

W ramach niniejszej Umowy Generalnej Ubezpieczyciel wystawi polisy potwierdzające
zawarcie konkretnych umów ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów, w zakresie i na
okres określony w Załączniku Nr 9 do SWZ.

3.

Polisy wystawiane na kolejne okresy rozliczeniowe będą uwzględniały zmiany w przedmiocie
ubezpieczenia przekazane przez Ubezpieczającego oraz składkę ubezpieczeniową
dostosowaną do aktualnych sum ubezpieczenia.

4.

Wszystkie umowy ubezpieczenia na kolejne okresy rozliczeniowe oraz doubezpieczenia
zawierane w trakcie trwania niniejszej Umowy Generalnej a także zwroty składek
kalkulowane będą na bazie stawek zastosowanych w ofercie tzn.:
a) Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych
W ubezpieczeniu zastosowano stawkę (w zł):
dla pojazdów ………………… - ………..
b) Ubezpieczenie Auto Casco
W ubezpieczeniu zastosowano stawkę (w %):
dla pojazdów …………………- ………………
c) Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
W ubezpieczeniu zastosowano stawkę (w zł):
dla pojazdów ………………… - ………..
d) Ubezpieczenie Assistance
W ubezpieczeniu zastosowano stawkę (w zł):
dla pojazdów ………………… - ………..

5.

Pojazdy nowo nabywane w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Generalnej, które
ubezpieczony zdecyduje się objąć ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy
zostaną nią objęte na podstawie stawek uwzględniających zniżki zastosowane w ofercie.
§3

1. Zakres umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszej Umowy Generalnej określony
jest szczegółowo w SWZ wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń
mają zastosowanie postanowienia SWZ, niniejszej Umowy Generalnej oraz właściwych
ogólnych warunków ubezpieczeń (zwane dalej OWU).
2. Wszelkie warunki określone w SWZ i niniejszej Umowie Generalnej mają pierwszeństwo
przed postanowieniami zawartymi w OWU. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy
warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania
takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla ubezpieczonego.
§4
Składki należne w związku z ubezpieczeniem poszczególnych pojazdów podzielone zostają na
dwie raty, płatne w odstępie sześciu miesięcy w każdym okresie rozliczeniowym.
§5
1. Każdorazowo przy rozliczaniu składek i aktualizacji umów, obowiązywać będą OWU
obowiązujące w dniu zawarcia umowy, z włączeniami zawartymi w umowie ubezpieczenia.

2. W czasie trwania niniejszej Umowy Generalnej Ubezpieczyciel nie może podnosić wysokości
składek wynikających z aktualizacji stawek oraz zmieniać warunków ubezpieczenia.
§6
Strony zastrzegają sobie możliwość zmian warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów
ubezpieczenia w trakcie ich trwania. Dopuszczane zmiany dotyczą:
1) aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji
przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone
zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie.
Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki
zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis.
2) terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub
przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej
umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, Wykonawca wystawi aneksy
potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej
ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie
naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis.
3) zakresu działalności Zamawiającego,
4) realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu
łącznie przesłanek określonych w art. 455 ustawy;
5) sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w art. 455 ustawy;
6) zmiany wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym
wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 455 ustawy;
7) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 455 ustawy;
8) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 3 ust. 1 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie
9) jednoznacznych postanowień umownych, pod warunkiem iż nie wpłyną one na ogólny
charakter umowy oraz warunki ustalone w postępowaniu publicznym, a wprowadzona zmiana
nie naruszy równowagi ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu świadczeń i
zobowiązań.
10) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu
ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka
ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego
11) nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.);
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
(Dz. U. z 2020 poz. 1342 z późn. zm.) (art. 142 ust. 5 ustawy)
Zmiana z pkt 11) może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób należyty
wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.

2. W okresie trwania podpisanej, obowiązującej umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy może nastąpić także w przypadku zmiany kosztów związanych z
realizacją zamówienia.
1) Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów
przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. Poziom zmiany kosztów, o
których mowa powyżej, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia
będzie ustalany kwartalnie, począwszy od 13. miesiąca kalendarzowego od zawarcia
umowy w oparciu o wskaźnik zmiany kosztów, ogłaszany w komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrost lub obniżenie składników cenotwórczych nie
większy niż 5% nie będzie stanowił podstawy do ubiegania się o wzrost lub obniżenie
wartości umowy.
2) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1) Wykonawca jest
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie
wysokości przysługującej składki ubezpieczeniowej po zmianie kosztów, uzasadniających
złożenie wniosku. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany
zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 1 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo
ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
3) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 Zamawiający
wyda pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy. Za dzień przekazania stanowiska
uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
Termin o jakim mowa w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu rozpoczyna bieg od
momentu doręczenia wniosku Zamawiającego wraz z kompletem wymaganych
dokumentów. Zamawiający może przedłużyć termin do zajęcia stanowiska o kolejne 30
dni. Za brak wydania stanowiska przez Zamawiającego strony uznają tym samym
niewyrażenie zgody na zmianę umowy w proponowanym zakresie.
4) Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku obniżenia kosztów
związanych z realizacją zamówienia, które uprawniają Zamawiającego do obniżenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
5) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1 w efekcie
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w
przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia nie może przekroczyć 3%
wynagrodzenia umownego brutto.
§7
1. Strony niniejszej Umowy Generalnej przetwarzają nawzajem dane osobowe w celu spełnienia
wymogów kontraktowych, tj. konieczności dysponowania danymi osobowymi na potrzeby
wykonania zawartej Umowy Generalnej (lub zawartych w jej ramach umów ubezpieczenia)
lub podjęcia działań przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
2. Strony niniejszej Umowy Generalnej przetwarzać będą również dane osobowe wskazane wyżej
w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

§8
Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia zawartych
w jej ramach wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Generalną mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.
zm.) w tym w szczególności przepisy dotyczące umów ubezpieczenia (tytuł XXVII kodeksu
cywilnego), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 854 z późn. zm.), ustawy z dnia 15
grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 1881 z późn. zm.) oraz ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), a
także
dokumentacja
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego.
§10
Spory wynikające z niniejszej Umowy Generalnej rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Ubezpieczającego.
§11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Ubezpieczającego, jeden dla Ubezpieczyciela.

…………………….
Ubezpieczyciel

……………………….
Ubezpieczający

