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Załącznik nr 5 
wzór umowy 

UMOWA NR ZP/19/2022 
 
 
zawarta w dniu ……..2022 r. we Wrocławiu, pomiędzy: 
Wrocławskim Centrum Treningowym SPARTAN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą we Wrocławiu (53-623), ul. Lubińska 53, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000297354 w 
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, posiadającą 
kapitał zakładowy w wysokości 52 699 500,00 zł, NIP 8942926635, Regon 020656009, rachunek 
bankowy nr 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990, w imieniu której działają: 
Dariusz Kowalczyk – Prezes Zarządu 
Paweł Łosiński – Wiceprezes Zarządu 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a  
........................................................................................................................................................................ 
NIP: ....................., REGON: ..............................., reprezentowanym przez  
........................................................................................................................................................................ 
działającym w oparciu o wpis do .....................................................................  
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego przez Zamawiającego w ramach postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.; zwana 
dalej także: ustawą PZP), 
o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego następujących usług ubezpieczenia:  
a)  ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ryzyka powodzi, kradzieży z włamaniem, rabunku i 
wandalizmu, 
b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego do lat 7 od wszystkich ryzyk, 
c) ubezpieczenia utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk, 
d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, 
e) ubezpieczenie NNW uczestników imprez i/lub zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
f) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. 

 
§ 2 

Zakres ubezpieczenia 
Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) i 
zawarty w niej Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 

§ 3 
Zasady ubezpieczenia 

1. Wykonawca potwierdza objęcie ochroną ubezpieczeniową poprzez wystawienie i wydanie stosownych 
dokumentów ubezpieczenia, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
2. SWZ wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy z dnia ...... r. stanowią integralną część niniejszej 
umowy. 
3. W sprawach nieuregulowanych w SWZ wraz z zamieszczonymi tam klauzulami regulującymi zakres i 
warunki ochrony ubezpieczeniowej, oraz niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia oraz obowiązujące przepisy, w tym ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz Kodeksu 
Cywilnego. 
4. Postanowienia SWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami dokumentów potwierdzających 
zawarcie umowy ubezpieczenia oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a dokumenty potwierdzające 
zawarcie umowy ubezpieczenia mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 
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§ 4 

Okres ubezpieczenia 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy tj. od dnia …...2022 r. do dnia …….2025 r. z 
zachowaniem okresów rozliczeniowych i zapisów dla poszczególnych ubezpieczeń wskazanych w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia.   
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu polisy ubezpieczenia w terminie nie później 
niż 14 dni przed końcem okresu obowiązywania aktualnych polis. 
 

§ 5 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie całości lub części przedmiotu umowy, pod 
warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
2. Na podstawie art. 121 ustawy PZP Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych zadań zamówienia tj. czynności ubezpieczeniowych, których zgodnie z Ustawą 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Wykonawca nie może powierzyć innym podmiotom. 
3. Wykonawca zobowiązany jest, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy podał Zamawiającemu 
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli i podwykonawców uczestniczących w wykonaniu umowy, 
jeżeli są już znani. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 
informacji, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a także przekazywać wymagane 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację całości lub części przedmiotu umowy. 
5. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP. 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy PZP, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 
6. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca 
w terminie 3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania, zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem 
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części umowy. 
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia 
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

§ 6 
Składki 

1. Składka ubezpieczenia, zgodnie ze złożoną ofertą, za cały okres obowiązywania umowy wynosi: ....... 
zł, wraz z podatkiem VAT  (słownie: ………......................................................................../100 złotych). 
2. Wymieniona w ust. 1 kwota zawiera wszystkie obciążenia podatkowe oraz inne koszty związane z 
wykonaniem zamówienia. 
3. Płatność kwoty, o której mowa w ust. 1 nastąpi przelewem w terminach i na rachunki bankowe 
Wykonawcy określone w polisach, z zastrzeżeniem ust. 4. 
4. W przypadku niepełnego okresu rocznego polisy, składki liczone będą pro rata za każdy dzień 
ochrony. 

 
§ 7 

Zachowanie w tajemnicy 
Wykonawca zobowiązany jest, zarówno w czasie obowiązywania umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadanie wejdzie w trakcie lub 
w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, dotyczących 
Zamawiającego/Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, prowadzonej przez niego działalności, a także 
warunków ubezpieczenia. 
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§ 8 

Zmiany umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość, na podstawie art. 455 ustawy PZP, wprowadzenia zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy – dopuszczalne zmiany dotyczą: 
a) rodzaju i zakresu ubezpieczenia mogących wynikać ze zmian obowiązujących przepisów prawa, 
b) aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, 
c) harmonogramu płatności i wysokości rat składek, 
d) rodzaju wartości ubezpieczenia, 
e) wysokości sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej i/lub limitów odpowiedzialności, 
f) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w przypadku 
ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w 
specyfikacji, 
g) zmiany terminu rozpoczęcia realizacji umowy-okresu ubezpieczenia wskutek wystąpienia okoliczności 
niezależnych od stron umowy, 
h) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian ogólnych warunków 
ubezpieczenia Wykonawcy, 
i) zmiany wynikające ze zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, w tym zmiany 
wysokości podatków i opłat, 
j) zmiany dotyczących kwestii organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy, 
zmian osób do kontaktu między stronami itp.                         
2. Przewidziane powyżej okoliczności powodują uprawnienie Zamawiającego do wprowadzenia zmian, 
nie zaś jego obowiązek wprowadzenia zmian do umowy. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również polis ubezpieczeniowych, wymagają formy pisemnej, w 
formie aneksu, pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 

Waloryzacja wynagrodzenia 
1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy PZP, wysokość wynagrodzenia (składki ubezpieczeniowej) 
należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji, w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
2) 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,  
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki 
na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  
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. 
2. W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 każda ze stron, w terminie 30 dni od dnia 
wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian (a w przypadku stawki podatku VAT lub akcyzy od 
daty jej zmiany) może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia o kwotę kosztu 
poniesionego przez Wykonawcę. 
3. Strona zwracająca się z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 zobowiązana jest dołączyć do wniosku 
szczegółowy opis i kalkulację wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy wraz ze wskazaniem terminu 
ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień 
odnośnie kalkulacji kosztów oraz weryfikacji kalkulacji dokonanych przez Wykonawcę we własnym 
zakresie. 
4. Zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP, wynagrodzenie wykonawcy (składka ubezpieczeniowa) może 
ulec zmianie w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z poniższymi 
zasadami: 
1) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na datę początkową drugiego i 
trzeciego roku obowiązywania umowy. 
2) poziom zmiany kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 pkt 
proc. 
3) jako zmianę kosztów przyjmuje się wyrażoną w pkt proc. roczną zmianę, publikowanego przez Komisję 
Nadzoru Finansowego w kwartale poprzedzającym miesiąc ustalenia zmiany wynagrodzenia, wskaźnika 
kosztów administracyjnych, 
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4) zmiana (obniżenie lub wzrost) ww. wskaźnika powyżej progu określonego w pkt 3 uprawnia strony do 
zmiany wynagrodzenia wykonawcy w takiej samej proporcji, w jakiej zmianie uległ ww. wskaźnik;  
5) maksymalna dopuszczalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień 
o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5 proc. 
5. Jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z 
zasadami przewidzianymi w ust. 4, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 
6. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a ustawy PZP, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar 
umownych z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 
w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy 
PZP, o ile została mu przedstawiona umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami, w wysokości 
1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom. 
7. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie może przekroczyć kwoty 
4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych o których mowa w ust. 6-7, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała 
wysokość kar umownych. 

 
§ 10 

Roszczenia osób trzecich 
W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego związanych 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie przystąpić do sporu lub wstąpić w miejsce Zamawiającego w takim sporze. 
 

§ 11 
Odstąpienie od umowy 

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które 
ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 
z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 
3) w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy trwającej co najmniej 14 dni. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której 
zmiana dotyczy. 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1: 
1) wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 
2) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
okolicznościach wskazanych w ust. 1. 
 

§ 12 
Rozstrzyganie sporów 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy, Strony 
zobowiązują się do rozstrzygnięcia w sposób polubowny. W razie braku efektów takiego działania, Strony 
poddają spór rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem 
nieważności. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 
adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy, mogącej mieć wpływ na realizację 
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umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty 
mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 
3. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z 
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące, w tym Kodeks Cywilny, ustawa PZP i akty wykonawcze do niej. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 
     
   WYKONAWCA                                                                                                            ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia;  
2. Formularz oferty; 
3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 

 
 
 
 
 
 


