Załącznik nr 7

UMOWA GENERALNA
(DŁUGOTERMINOWA UMOWA UBEZPIECZENIA )
DLA ZADAŃ PAKIETU III
Zawarta w dniu ..................... r. w Kaliszu
pomiędzy:
Związek Komunalny Gmin „ Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Adres siedziby: Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
NIP: 618-18-44-896
reprezentowanym przez:
1. ……………….. – ………………………………
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………….……….…………
Adres siedziby:…………………...
NIP: ……………………………...
REGON : ………………………...
reprezentowanym przez:
1. ……………….. – ………………………………
2. ……………….. – ………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
przy udziale brokera ubezpieczeniowego:
Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Alei Śląskiej 1
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą oraz w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia
Związku Komunalnego Gmin „ Czyste Miasto, Czysta Gmina”, o następującej treści:
§1
1. Na podstawie niniejszej Umowy Generalnej Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.
2.
Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy Generalnej
są:
a) Ubezpieczenie odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska
naturalnego w związku z posiadaniem, zarządzaniem i eksploatacją składowiska
odpadów

§2
1. Niniejsza Umowa Generalna dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 zawarta
zostaje na okres 24 miesięcy, od dnia 10.07.2020 r. do dnia 09.07.2022 r., z podziałem na 2
okresy rozliczeniowe:
a) pierwszy okres
od dnia 10.07.2020 r. do dnia 09.07.2021 r.
b)
drugi okres od dnia 10.07.2021 r. do dnia 09.07.2022 r.
2. Na każdy okres rozliczeniowy Wykonawca wystawi polisy ubezpieczeniowe potwierdzające
zawarcie umowy ubezpieczenia.
§3
1. Zakres ubezpieczeń zawartych na podstawie niniejszej Umowy Generalnej określony jest
szczegółowo w SIWZ wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń mają
zastosowanie postanowienia SIWZ, niniejszej Umowy Generalnej oraz właściwych ogólnych
warunków ubezpieczeń (zwane dalej OWU).
2. Wszelkie warunki określone w SIWZ 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 Zamawiającego..
§4
1. Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy Generalnej, ustalona w
wyniku postępowania przetargowego w wysokości ……………… zł, zostaje podzielona na
4 raty.
2. Składki zostają podzielone na dwie raty w każdym okresie rozliczeniowym i są płatne zgodnie
z poniższym harmonogramem:
Pierwszy okres polisowania
I rata 31.07.2020 r.
II rata 09.01.2021 r.
Drugi okres polisowania:
I rata 31.07.2021 r.
II rata 09.01.2022 r.
§5
1. Każdorazowo przy rozliczaniu składek i aktualizacji umów, obowiązywać będą OWU
obowiązujące w dniu zawarcia umowy, z włączeniami zawartymi w umowie
ubezpieczeniowej.
2. W czasie trwania niniejszej Umowy Generalnej Wykonawca 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 zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy.
§7

W czasie trwania niniejszej Umowy Generalnej Zamawiający ma prawo do skontrolowania
Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy wzywając
go w terminie wskazanym przez Zamawiającego do przedłożenia do wglądu oświadczenia
potwierdzającego, że pracownicy ci są zatrudnieni na umowę o pracę.
§8
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.
§9
Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia zawartych
w jej ramach wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Generalną mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) w
tym w szczególności zapisy dotyczące umów ubezpieczenia (tytuł XXVII Kodeksu Cywilnego),
ustawy
z
dnia
11
września
2015
r.
o
działalności
ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2214), ustawy z dnia 15
grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1181) oraz Ustawy, a także
dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - znak sprawy SIWZ Nr
73/2020/N/Kalisz.
§11
Spory wynikające z niniejszej Umowy Generalnej rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

……………………….
Wykonawca

……………………….
Zamawiający

