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Załącznik nr 1C do SWZ  

Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia dla części 3 zamówienia (Ubezpieczenia 

komunikacyjne) 

 

CZĘŚĆ JAWNA 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Postanowienia ogólne zamówienia 

1.1. Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia będą obowiązywały z uwzględnieniem specyfiki 

działalności Ubezpieczającego. 

1.2. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy począwszy od dnia 01 marca 2022 r. Okres 

ubezpieczenia zostanie podzielona na dwa 12-miesięczne okresy rozliczeniowe: 

 Od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r. 

 Od 01.03.2023 r. do 28.02.2024 r. 

1.3. Określone w umowie limity (np.: przewidziane w poszczególnych klauzulach lub dla poszczególnych 

ryzyk) stosuje się w pełnej wysokości dla każdego z okresów rozliczeniowych. Limity mają 

zastosowanie w odniesieniu na jedno i wszystkie zdarzenia, chyba że inaczej zastrzeżono w SWZ.   

1.4. W razie wejścia w życie przedłużenia okresu ubezpieczenia Ubezpieczyciel wystawi polisę 

ubezpieczeniową na kolejny 12 miesięczny okres rozliczeniowy. 

1.5. Określone w umowie limity (np.: przewidziane w poszczególnych klauzulach lub dla poszczególnych 

ryzyk) stosuje się w pełnej wysokości dla 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego.  

1.6. Na każdy okres rozliczeniowy wystawione zostaną dokumenty potwierdzające ochronę, 

uwzględniające aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki za dany okres. 

1.7. Ubezpieczający poda sumy ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy, co najmniej na 15 dni 

przed zakończeniem aktualnie trwającego okresu rozliczeniowego. 

1.8. Stawki/składki za poszczególne ubezpieczenia będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy 

generalnej i będą miały zastosowanie również do nowo nabytych pojazdów w czasie trwania umowy 

generalnej. 

1.9. Wypłacone odszkodowania, co do których ubezpieczyciel uzyskał regres od sprawcy szkody nie 

powiększają współczynnika szkodowości Ubezpieczonego. 

1.10. Składka płatna będzie w dwóch ratach, w niżej przewidzianych terminach, z zachowaniem 

postanowień dotyczących wyrównania okresów ubezpieczenia o których mowa w pkt. 1.2. 

 I rata: płatna do ostatniego dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego; 

 II rata: płatna do ostatniego dnia szóstego miesiąca okresu rozliczeniowego. 

1.11. Wszelkie rozliczenia między stronami będą odbywały się na podstawie i będą potwierdzane 

stosownymi dokumentami wystawionymi przez Ubezpieczyciela. 

1.12. Zwrot/ dopłata składek np. z tytułu wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej pojazdów (np. na skutek 

sprzedaży, likwidacji itp.) lub z tytułu doubezpieczeń, będzie odbywał/a się w systemie pro rata za 

dzień poprzez obniżenie/ podwyższenie przyszłych rat składki. 

 

2. Postanowienia dotyczące przyjmowania do ubezpieczenia nowo nabywanych pojazdów. 

2.1. Nowo zakupione (lub nabyte na podstawie innego tytułu prawnego) przez Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego pojazdy obejmowane są automatycznie ochroną ubezpieczeniową w zakresie OC, 

oraz w przypadkach wskazanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego AC, NNW od momentu 

ich zgłoszenia do ubezpieczenia. 

2.2. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązuje się do  niezwłocznego przesłania do Ubezpieczyciela 

informacji (dopuszczalna będzie również forma faksu lub e-maila) z podaniem wymaganego zakresu 

ubezpieczenia oraz określeniem: 

2.2.1. rodzaju pojazdu, 

2.2.2. marki i modelu pojazdu, 

2.2.3. nr rejestracyjnego, 

2.2.4. nr nadwozia/podwozia/VIN, 

2.2.5. wartości pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym/specjalistycznym (wraz z informacją 

czy suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT), 

2.2.6. roku produkcji, 
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2.2.7. pojemności silnika, 

2.2.8. w przypadku pojazdów ciężarowych – ładowność pojazdów, 

2.2.9. liczby miejsc w pojeździe, 

2.2.10. okresu ubezpieczenia, o ile jest inny nić data zgłoszenia do ubezpieczenia, 

2.3. Ubezpieczyciel, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 

zobowiązany jest przesłać potwierdzenie objęcia ochroną (dopuszczalna będzie również forma faksu 

lub e-maila)od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia. Jednocześnie Ubezpieczyciel wystawi stosowne 

polisy ubezpieczenia oraz zaświadczenia potwierdzające udzielenie ochrony ubezpieczeniowej 

w ramach wnioskowanych ubezpieczeń komunikacyjnych. 

2.4. Okres ubezpieczenia nowo zakupionych pojazdów: 

2.4.1. Okresy ubezpieczenia nowo nabytych pojazdów w czasie obowiązywania niniejszej umowy 

zostaną wyrównane na koniec każdego okresu rozliczeniowego. 

2.4.2. W związku z zasadą wyżej określoną, składka za ubezpieczenia AC, NW dla pojazdów nowo 

nabytych zostanie naliczona pro rata za dzień ochrony ubezpieczeniowej. 

2.4.3. W związku z zasadą określoną w pkt. 2.4.1 ubezpieczenie OC pojazdów nowo nabytych 

w czasie trwania niniejszej umowy zostanie zawarte zgodnie z postanowieniami ustawy 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, na okres 12 miesięcy, z tym, że składka za 12-

miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej zostanie rozbita na dwie raty: 1 ratę – za okres 

udzielanej ochrony od dnia wnioskowanej ochrony do dnia wyrównania okresu 

ubezpieczenia, 2 ratę – stanowiącą różnicę pomiędzy składką za okres 12 miesięcy 

a składką wyliczoną jako 1 rata.  Wszystkie indywidualnie zawarte umowy ubezpieczenia 

zostaną rozwiązane za porozumieniem stron ze skutkiem na ostatni dzień ochrony 

ubezpieczeniowej danego okresu rozliczeniowego a II rata składki nie jest wymagalna, pod 

warunkiem kontynuacji ubezpieczenia u Ubezpieczyciela lub zawarcia umowy z innym 

zakładem ubezpieczeń. W przypadku przeniesienia umowy ubezpieczenia OC do innego 

zakładu ubezpieczeń (niniejsze dotyczy II okresu rozliczeniowego), Ubezpieczający prześle 

Ubezpieczycielowi oświadczenie o zawarciu umów ubezpieczenia oraz zwróci dokumenty 

potwierdzające zawarcie ubezpieczenia OC wystawione na wyrównany okres ubezpieczenia 

w terminie 30 dni od daty wyrównania okresu ubezpieczenia. 

2.4.4. Wyrównanie okresu ubezpieczenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia pojazdu przed 

wnioskowaną datą tegoż wyrównania. 

 

3. Postanowienia dotyczące Ubezpieczycieli ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego (konsorcjum/pool koasekuracyjny): 

3.1. Lider konsorcjum zwany dalej „Koasekuratorem Prowadzącym” reprezentuje interesy 

Ubezpieczycieli zwanych „Koasekuratorami” wobec Ubezpieczającego w przedmiocie zawarcia 

i obsługi umowy ubezpieczenia, w tym likwidacji szkód. 

3.2. Koasekurator Prowadzący przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym w szczególności 

o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

3.3. Uznanie lub odmowa uznania roszczenia przez Koasekuratora Prowadzącego w całości lub w części 

w stosunku do Ubezpieczającego, jest równoznaczna z decyzją pozostałych Koasekuratorów. 

3.4. Płatność składki ubezpieczeniowej będzie dokonywana Koasekuratorowi Prowadzącemu ze 

skutkiem wobec pozostałych Koasekuratorów. 

3.5. Dla celów umowy ubezpieczenia, gdziekolwiek w polisie lub powołanych ogólnych lub szczególnych 

warunkach ubezpieczenia użyty jest zwrot „Ubezpieczyciel” lub przywołana firma Koasekuratora 

Prowadzącego, zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów. 

3.6. Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego będą realizowane wobec Koasekuratora Prowadzącego 

ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

3.7. Wszelkie aneksy do umowy i polisy rozliczeniowe będą wystawiane przez Koasekuratora 

Prowadzącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

3.8. Koasekuratorzy, zgodnie z art. 445 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) ponoszą odpowiedzialność solidarną. 
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4. Warunki dotyczące realizacji obowiązków z Umowy 

4.1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne 

i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane elektroniczną na ustalone przez strony adresy. Niniejsze 

nie dotyczy oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy. 

4.2. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni 

roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela 

o szkodzie. 

4.3. W każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do 

Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: „Jeżeli koniec terminu 

obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego jaki po nim następuje”. 

4.4. Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do spółek zależnych i powiązanych 

bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym, jak również do 

pracowników Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego. Niniejsze postanowienia dotyczą w szczególności 

spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury. W przypadku 

wyrządzenia szkody z winy umyślnej lub po  spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków 

odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 

o przeciwdziałaniu narkomanii, Ubezpieczycielowi przysługuje regres do sprawcy szkody. 

4.5. Gdziekolwiek w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do 

umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty 

odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to 

główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakże w zakresie 

nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub 

zwiększenie się szkody. 

4.6. Gdziekolwiek w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do 

umowy ubezpieczenia, przewidziane są postanowienia zobowiązujące Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego do usunięcia zagrożeń lub szczególnie niebezpiecznych okoliczności, ulegają one 

zmianie na: 

4.7. „Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do 

zminimalizowania szczególnego zagrożenia. Powyższe dotyczy także zagrożenia, którego 

zminimalizowania domagał się Ubezpieczyciel”. 

4.8. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, mające zastosowanie do umowy 

ubezpieczenia, definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, 

w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też przesłanki pozwalające 

określić zagrożenie jako szczególne, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza 

uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego 

wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku 

ochrony ubezpieczeniowej. W zamian tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące 

umowy ubezpieczenia.  

5. Poufność 

5.1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz 

do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych, aniżeli służące realizacji przedmiotu 

Umowy.  

5.2. Za informacje poufne Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego rozumie się wszelkie informacje i/lub 

materiały dotyczące Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, które nie są znane lub nie powinny być 

znane publicznie, powzięte/otrzymane przez Ubezpieczyciela, w związku z wykonywaniem lub przy 

okazji wykonywania Umowy, a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem 

chronione, w tym informacje chronione na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 

r., ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz informacje chronione na 

podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.  
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5.3. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Ubezpieczycielu niezależnie od formy ich 

przekazania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (w tym w formie przekazu ustnego, 

dokumentu lub zapisu na komputerowym nośniku informacji).  

5.4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych:  

5.4.1. których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

5.4.2. które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez Stronę 

uprawnioną lub za jej zezwoleniem. 

5.5. Ubezpieczyciel nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, 

z wyjątkiem kopii niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Wszelkie wykonane kopie będą 

określone jako należące do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.  

5.6. Ubezpieczyciel nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji poufnych 

Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, innych aniżeli udostępnione przez Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego, w celu realizacji przedmiotu Umowy.  

5.7. Ubezpieczyciel może ujawnić informacje poufne Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego osobie trzeciej 

wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, wyrażonej na piśmie.  

5.8. Ubezpieczyciel, po wykonaniu przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich 

informacji poufnych Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu, w tym sporządzonych kopii informacji 

poufnych Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.  

5.9. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Ubezpieczycielu także przez 

5 lat po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony, chyba, że szczególny przepis prawa 

przewiduje inny termin w tym w szczególności nakłada na Ubezpieczyciela obowiązek zachowania 

w tajemnicy tych informacji bezterminowo.  

5.10. Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego pkt. 5 wymaga od Ubezpieczyciela 

zachowania najwyższej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter działania 

Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel jest w pełni odpowiedzialny za każdą, bezpośrednią lub pośrednią, 

szkodę poniesioną przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w związku z naruszeniem przez 

Ubezpieczyciela postanowień niniejszego pkt. 5. 

6. Zmiana treści umowy. 

6.1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy w przypadku gdy: 

6.1.1 Wykonawca wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmiany do 

stosowanych przez niego wzorców umownych, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do 

niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść 

Zamawiającego, 

6.1.2 zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na świadczenie usługi będącej 

przedmiotem niniejszego postępowania dostosowująca warunki umowy ubezpieczenia do 

zmian w przepisach prawa, 

6.1.3 zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy 

ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego, 

6.1.4 doubezpieczenia, podwyższenia lub obniżenia pod/limitów w okresie ubezpieczenia, 

rozszerzenia lub zawężenia zakresu ubezpieczenia lub zmianę innych elementów Umowy 

oraz rozliczenia i aktualizacji składek ubezpieczeniowych (w tym rat składek) z nią 

związanych, które to sytuacje nie stanowią realizacji postanowień umowy ubezpieczenia - 

w przypadku zidentyfikowania I uzasadnienia przez Zamawiającego potrzeby dokonania 

takiej zmiany, 

6.1.5 sytuacja, w której wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 

nowy wykonawca, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 

zmian umowy, niż przewidziane przez Zamawiającego w SWZ. 

6.2 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

6.3 Wszystkie przypadki, określone w ust. 3 stanowią katalog istotnych zmian, na których dokonanie 

w umowie Zamawiający oraz Wykonawca mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody ani przez Zamawiającego ani przez Wykonawcę. 

6.4 W sytuacji, gdy w trakcie okresu ubezpieczenia zajdą następujące zmiany: 
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6.4.1 zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku podwyższenia stawki podatku od 

towarów i usług wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o należny podatek, 

odpowiadający różnicy stawki po zmianie w stosunku do stawki przed zmianą. W przypadku 

obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

odpowiednio pomniejszone. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od 

towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie 

na skutek zmiany stawki podatku VAT; 

6.4.2 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, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

6.4.3 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

6.4.4 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

6.4.5 zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, rozumianej 

jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, przy 

uwzględnieniu warunków i zasad dokonania przedmiotowej zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem następujących zasad: 

Strony umowy mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy po upływie 

12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 12 

miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

6.5 Strony umowy mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, 

gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, o której mowa w pkt 

6.4.5 będzie wyższa lub niższa o co najmniej 0,5% od wysokości średniorocznego wskaźnika cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, o którym mowa w pkt 6.6. 

6.6 Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika zmiany ceny 

materiałów lub kosztów (średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego za 

poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. 

zm.). 

6.7 Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść 5% wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

6.8 W przypadku zmian określonych w pkt 6.4, zmiana wynagrodzenia może obejmować wyłącznie 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę wynikające ze zmiany przepisów wskazanych w 

pkt 6.4. W celu wykazania wysokości zmian Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu szczegółowej kalkulacji obejmującej zestawienie kosztów wykonania zamówienia 

przed i po wprowadzeniu powołanych zmian wraz z dokumentami źródłowymi oraz opisem 

przyjętych przez Wykonawcę zasad kalkulacji, o której mowa powyżej. Wykonawca zobowiązany 

będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych potwierdzających 

faktyczną zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, w celu weryfikacji przez Zamawiającego faktycznie poniesionych przez Wykonawcę 

kosztów związanych z wprowadzoną zmianą przepisów. 

6.9 W przypadku zmian określonych w pkt 6.4, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji 

wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie:  

6.9.1 na pisemny wniosek Wykonawcy;   

6.9.2 w zakresie niezrealizowanej części zamówienia;  

6.9.3 w oparciu o wykazaną, odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość zmiany kosztów 

wykonania zamówienia, i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie jej wpływ na wysokość 

wynagrodzenia umownego; 
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6.9.4 najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów w zakresie określonym w pkt 6.4, 

o ile wniosek wraz z dowodami zostanie złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed 

dniem wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany. Nie dochowanie tego 

warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz 

z dowodami, pod warunkiem, iż wniosek wpłynie nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie 

zmian przepisów stanowiących podstawę zmiany. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy 

w terminie 20 dni od dnia jego założenia, a zmieniona wartość wynagrodzenia będzie 

obowiązywać od kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż po dacie 

wejścia w życie zmian przepisów. Jeżeli po upływie 30-dniowego terminu od dnia wejścia w 

życie zmian przepisów strona umowy nie zwróci się o zmianę wynagrodzenia, to druga Strona 

umowy uzna, iż zmiana przepisów nie ma faktycznego wpływu na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę; 

6.9.5 w zakresie określonym w pkt 6.4.5, Strona umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, może zwrócić się z 

wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 

20 dni od dnia jego założenia, a zmieniona wartość wynagrodzenia będzie obowiązywać od 

kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego. Jeżeli po upływie 30-dniowego terminu strona 

umowy nie zwróci się o zmianę wynagrodzenia, to druga Strona umowy uzna, iż zmiana cen 

materiałów lub kosztów nie ma faktycznego wpływu na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

 

7. Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę 

7.1 Zamawiający wymaga, aby przez cały czas realizacji zmówienia osoby wykonujące w imieniu 

Wykonawcy czynności związane z likwidacją szkód były zatrudnione na umowę o pracę w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1320 z późn. 

zm.). 

7.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7.1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

7.2.1 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny,  

7.2.2 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

7.2.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

7.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

Dowodami mogą być w szczególności:  

7.3.1 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

7.3.2 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  
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7.3.3 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

7.3.4 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlegają anonimizacji.  

7.4 Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt 7.1 czynności i skutkować naliczeniem kary umownej, zgodnie z pkt 

7.5 poniżej.  

7.5 W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w pkt 7.3 lub przedłoży w 

tym zakresie tylko częściową, niepełną informację, nieobejmującą wszystkich osób, o których mowa 

w pkt 7.1 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy taki przypadek. Limit 

kar umownych (łączna maksymalna wysokość kar umownych), jakich Zamawiający może żądać 

wynosi 10% rocznej składki. 

7.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

8. Postanowienia mające zastosowanie w przypadku zmiany podmiotu dysponującego 

przedmiotem ubezpieczenia. 

Strony ustalają, iż w przypadku zmiany podmiotu dysponującego przedmiotem ubezpieczenia 

tworzącego stan faktyczny taki, iż interes ubezpieczeniowy pozostanie w gestii innego podmiotu, 

to umowa ubezpieczenia zachowuje swą ważność, a podmiot ten zyskuje status ubezpieczonego. 

Stawki ubezpieczeniowe i inne postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do nowego 

ubezpieczonego. Ewentualny fakt podziału składki odbędzie się na wniosek i w zakresie 

wskazanym przez Ubezpieczonych. 

 

 


