
Załącznik nr  14 

-projekt- 
 

UMOWA 

o świadczenie usług ubezpieczeniowych 
 

zawarta w dniu ...................... w Koszalinie pomiędzy: 

Miejską Energetyką Cieplną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, 

75-111 Koszalin ul. Łużycka 25 A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027924,  

NIP: 669-050-14-66 i kapitale zakładowym w wysokości 48 677 000 PLN, o Zarządzie  

w składzie: 

 

1. Robert Mania              - Prezes Zarządu 

2. Jacek Cybulski   - Członek Zarządu 

3. Adam Wyszomirski            - Członek Zarządu 

 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 

1. ……………………………           - …………………………… 

2. ……………………………. - …………………………… 
 

a 

 

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

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

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

……………… 
 

zwanym dalej Wykonawcą,  
 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy i termin wykonania 
 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość 

nie przekracza progów unijnych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie nr 

79/EP/NA/2021/NU/PP na świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki 

Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie z podziałem na zadania w zakresie zadania nr 1 pn. 

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych 

wypadków (zbiorowe), dotyczącego: 

 1) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  

2) ubezpieczenia mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku, 

 3) ubezpieczenia mienia od aktów wandalizmu i dewastacji (w tym graffiti),  

 4) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,   

 5) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością  

i posiadanym mieniem,   

 6) ubezpieczenia zbiorowe następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Szczegółowy zakres usługi ubezpieczenia reguluje Opis Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

3. Termin realizacji przedmiotu umowy: od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. 
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§ 2 

Warunki wykonania 
 

1. Składki ubezpieczeniowe mienia zgłoszonego na dzień podpisania umowy będą wyliczone  

w oparciu o aktualną wartość (sumę ubezpieczenia) z uwzględnieniem warunków 

przedstawionych w formularzu cenowym.  

2. Mienie dodatkowo zgłoszone do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy (zamówienie 

uzupełniające), w ryzykach  wymienionych w § 1 niniejszej umowy, którego wartość nie 

przekroczy 10 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego w zakresie zadania nr 1, 

objęte zostanie ubezpieczeniem na zasadach określonych w niniejszej umowie, w sytuacji; 

1) podwyższenia wartości majątku, 

2) zakupu nowych składników majątku, 

3) wyczerpania sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 

4) wyczerpania limitów odpowiedzialności w ubezpieczeniach zawartych w systemie na 

pierwsze ryzyko. 

Składka ubezpieczenia będzie wyliczana zgodnie z warunkami przedstawionymi w formularzu 

cenowym przy zachowaniu zasad proporcjonalności.  Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia 

określające zakres i koszt ubezpieczenia. 
 

§ 3 

Warunki płatności 
 

1. Należności uiszczane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w polisie, w ciągu 14 dni od daty wystawienia polisy, ale nie wcześniej niż daty początku 

odpowiedzialności. 

2. Składka ubezpieczeniowa będzie płatna jednorazowo, za dany okres rozliczeniowy zgodnie  

z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1, znajduje się  

i będzie znajdował się w całym okresie obowiązywania umowy na białej liście podatników VAT 

prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

4. Wykonawca oświadcza, że organem podatkowym właściwym dla Wykonawcy jest 

……………………………………………………………………………………………… 

5. W przypadku ewentualnych rozbieżności, co do ogólnej kwoty należności, Strony 

zobowiązują się do bezzwłocznego ich wyjaśnienia. 

 

§ 4 

Klauzula poufności 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich 

Informacji uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy. 

2. Przez informacje należy rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, dotyczące Zamawiającego, 

uzyskane od Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej umowy niezależnie od formy 

przekazania tych informacji i ich źródła zwanych dalej „Informacjami”. 

3. Z zakresu informacji wskazanych w ust.2 wyłączone są informacje dotyczące wyłącznie 

sposobu osiągnięcia korzyści podatkowej, jeżeli taka korzyść miałaby wystąpić w toku realizacji 

niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji ewentualnego występowania obowiązków 

raportowych powstałych na gruncie przepisów Działu III Rozdziału 11a Informacje  

o schematach podatkowych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (dalej: 

„Ordynacja podatkowa”) w związku z realizacją niniejszej umowy. W razie wystąpienia wyżej 

wskazanych obowiązków, Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji oraz do 
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poinformowania Zamawiającego o ich realizacji w zakresie i terminach wynikających z Działu 

III Rozdziału 11a Ordynacji podatkowej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać Informacje jedynie w celu realizacji niniejszej 

umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie 

rozpowszechniać jakichkolwiek części Informacji określonych w ust. 1 z wyjątkiem 

uzasadnionej potrzeby do celów określonych w ust. 3. 

7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu przez Wykonawcę, 

Zamawiający, którego Informacje zostały naruszone, ma prawo żądać od Wykonawcy, który 

dopuścił się takiego naruszenia, odszkodowania w wysokości poniesionych strat i utraconych 

korzyści. 
 

§ 5 

Postanowienia końcowe 
 

1. Właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd 

w Koszalinie.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Strony mogą wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. O zamiarze wypowiedzenia 

umowy należy powiadomić drugą stronę w formie pisemnej. 

4. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy muszą być wprowadzane za zgodą Stron 

w formie pisemnej. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

6. Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2) Oferta Wykonawcy. 

3) Oświadczenie dotyczące rachunku wirtualnego (jeśli dotyczy). 

 

 

 

 

 

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

Zamawiający      Wykonawca 
 


