
Załącznik nr 13

UMOWA - projekt

Zawarta w dniu ……………………………r. w Malborku pomiędzy

Miejskim Zakładem Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-
200 Malbork,  ul.  Gen.  de  Gaulle`a  71,  zarejestrowany w rejestrze  przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ  w Gdańsku VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000002837, REGON: 192529622, NIP: 
579-000-73-40,  Kapitał zakładowy 4.990.500 PLN w całości wpłacony , reprezentowanym przez:
1. mgr inż. Andrzeja Zawiszę - Prezesa
2. mgr inż. Bożenę Krajewską - Vice Prezesa
zwanym w dalszej części "Zamawiającym", 
a
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą"; 

w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z 
dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2006 r. Nr  164 poz. 1163 z 
późn. zm.).

§ 1
1. Przedmiotem  umowy  są  ubezpieczenia  majątkowe,  odpowiedzialności  cywilnej   i 

komunikacyjne  zawarte  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  znak  sprawy 
ZP/8/PN/07.

2. Poszczególne umowy ubezpieczenia zostają zawarte w oparciu o warunki ubezpieczeń przyjęte 
w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr ZP/8/PN/07.

3. Zawarcie  umowy  ubezpieczenia  potwierdzone  zostanie  polisami  podpisanymi  przez 
Wykonawcę i Zamawiającego.

4. Okres ubezpieczenia zawarty w polisach będzie zgodny z okresem ubezpieczenia wymienionym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak sprawy ZP/8/PN/07, tj. 01.01.2008 r. – 
31.12.2008 r.

§2
1. Ubezpieczający zapłaci za przedmiot umowy cenę (składkę ubezpieczeniową) podaną w ofercie 

Wykonawcy z dnia 04.12.2007 r.
2. Składka  ubezpieczeniowa,  o  której  mowa  w  §  2  ust.  1,  wynosi  .........  PLN  (słownie: 

.................................................................................................................).
3. Zamawiający  będzie  płacił  składkę  ubezpieczeniową  przelewem  na  konto  Wykonawcy  w 

następujących ratach i terminach:
a) I rata - 14.01.2008 r.
b) II rata - 25.05.2008 r.
c) III rata - 25.08.2008 r.
d) IV rata - 25.11.2008 r.
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4. Za datę zapłaty składki uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek 
Wykonawcy (zgodnie z potwierdzeniem na druku przelewu właściwym stemplem bankowym z 
datownikiem lub zapisem na wyciągu z operacji bankowych na koncie), pod warunkiem, że na 
rachunku Zamawiającego znajdowała  się wystarczająca  ilość wolnych  środków. Takie same 
skutki wywołuje elektroniczne potwierdzenie dokonania transakcji. 

5. Niezapłacenie  raty  składki   w  terminie  nie  powoduje  automatycznego  wygaśnięcia  umowy 
ubezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca musi powiadomić na piśmie Zamawiającego o 
konieczności zapłaty składki w dodatkowym terminie 14 dni od otrzymania wezwania. 

§3
1. Niedopuszczalne  są  zmiany  postanowień  zawartej  umowy  w stosunku  do  treści  oferty,  na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich 
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt. 1 jest nieważna.

§4
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§5
Umowa została zawarta na czas określony, tj: 01.01.2008 r. – 31.12.2008r.

§6
1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszystkie  ewentualne  kwestie  sporne  powstałe  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie. 
3. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy 

dla Zamawiającego Sąd.

§7
Umowę niniejszą  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  przeznaczeniem po 
jednym dla każdej ze stron.

§8
Integralną cześć umowy stanowi SIWZ oraz oferta do niniejszego przetargu.

Wykonawca:                                               Zamawiający:   
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