
Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08

(Projekt umowy)                                                                                  Załącznik nr 4 do SIWZ 

UMOWA NR ..... /2008

zawarta w dniu ................................. r. pomiędzy :

Miejskim Zakładem Komunikacji w Malborku sp. z o.o., 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 

Bank:

Nordea Bank Polska S.A. O/Stargard Gdański konto nr 35 1440 1068 0000 0000 0234 5838

 reprezentowanym przez :

1. Kazimierza Zbigniewa Orzecha – Prezesa Zarządu
2. Małgorzatę Zemlik - Wice Prezesa Zarządu

zwanym dalej Zamawiającym
a
firmą  .................................................................................................................................

z siedzibą ...........................................................................................................................

NIP :...................................... REGON : ................................, KRS nr ....................................

Bank:  ………………………..konto  nr ……………………………

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

reprezentowaną przez:

1. ......................................... - .....................................
2. ......................................... - .....................................

zwaną dalej Wykonawcą  .

Na  podstawie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
r.  (tekst  jednolity Dz.  U. z 2007 Nr 223, poz.1655 z późn.  zm.),strony zawierają  umowę 
o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem  umowy  jest:  ubezpieczenie  mienia  od  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych, 
kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego w systemie all risk, ubezpieczenie 
dobrowolne  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  posiadanego  mienia  i  prowadzonej 
działalności,  Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  członków  władz  D&O. 
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Ubezpieczenie  obowiązkowe  posiadaczy  pojazdów  mechanicznych,  autocasco,  NNW 
kierowcy i pasażerów i zgodnie z ofertą, którą stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 r. 

§ 3 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią POLISY UBEZPIECZENIOWE.
2. Wartość umowy strony przyjmują zgodnie z przedłożoną ofertą przetargową.

§ 4

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  do wpłacania  Wykonawcy składki  w kwocie  …………
…..... PLN słownie ............................................................................................., w czterech 
równych ratach płatnych: 
I rata    płatnia do dnia 14.01.2009r. 
II rata   płatnia do dnia 25.05.2009r.
III rata  płatnia do dnia 25.08.2009r.
IV rata  płatnia do dnia 25.11.2009r.

2. Wierzytelności wynikające z umowy nie będą podlegały cesji bez zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca  oświadcza,  że  nie  przyjmie  poręczenia  od  jakiegokolwiek  podmiotu 

dotyczącego wierzytelności wynikającej z umowy

§ 5

1. W razie wystąpienia 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  miesiąca  od  powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy.

§ 6

1. Ewentualne  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod 
rygorem nieważności.

2. Strony  zgodnie  ustalają,  iż  zakazuje  się  zmian  postanowień  zawartej  umowy  oraz 
wprowadzenia nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu  należałoby  zmienić  treść  oferty,  chyba  że  konieczność  wprowadzenia 
takich  zmian  wynika  z  okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili 
zawarcia umowy.

§ 7

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 
będą polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
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§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca:

AKCEPTUJĘ TREŚĆ UMOWY:

.................................................

Pieczątka i Podpis Wykonawcy

SIWZ na ubezpieczenie mienia MZK w Malborku sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego 3


