Załącznik nr 3D – Wzór umowy
UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA DRONA
(CZĘŚĆ D ZAMÓWIENIA)
poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1843), dalej „ustawy Pzp”

zawarta dnia ……………………………….. r. w Katowicach pomiędzy:
Muzeum Śląskim w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, wpisanym do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie – Zarząd Województwa Śląskiego,
pod numerem RIK-M/12/99, NIP 634-23-11-686 reprezentowanym przez:
…………………………………………………………
przy kontrasygnacie
…………………………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”
oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
przy ul. Lubicka 16 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 00000718665 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość kapitału
zakładowego 507 000,00 PLN,
a
………………………………z siedzibą w ……………………….ul. ………………….kod pocztowy……………………… wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………..…………………………,
NIP:………………….., Regon: ……………..wysokość kapitału zakładowego:…………………………………………………..
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………
zwaną dalej: „Wykonawcą”,
zwanych w dalszej części umowy „Stronami”.

§ 1 Przedmiot umowy
1.

Niniejsza umowa reguluje zasady udzielenia przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej
Zamawiającemu, w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, w zakresie części D zamówienia,
tj.: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej operatora drona.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1
umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ „Opis przedmiotu
zamówienia”) oraz gwarantuje najwyższą jakość w wykonaniu przedmiotu umowy.

3.

Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w umowie, w szczególności
zapłaty należnej składki.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają Ogólne Warunki
Ubezpieczenia Wykonawcy zwane dalej „OWU”, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1
do niniejszej umowy.

4.

1

5.

Postanowienia niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami dokumentu
ubezpieczenia oraz OWU Wykonawcy, chyba, że z ich treści wynikają zapisy korzystniejsze
dla Zamawiającego.
§ 2 Okres ochrony i Obowiązki Wykonawcy

1.
2.

Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej w okresie 12 miesięcy od dnia:
…………. do dnia ………….. w zakresie i na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.
Wykonawca w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, jest zobowiązany do wystawienia
polis ubezpieczeniowych lub dokumentów ubezpieczenia uzgodnionych z brokerem.
§ 3 Wynagrodzenie

1.

Łączna wysokość składki za cały okres trwania umowy jest zgodna ze złożoną ofertą Wykonawcy
i wynosi ………. brutto (słownie: ……………../100).

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy obejmuje w szczególności koszty jakie
Wykonawca ponosi w celu należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi
przepisami a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie, jak również czynności
w niej nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia.

3.

Rzeczywistą wartość zamówienia stanowić będzie sumę składek z tytułu poszczególnych umów
ubezpieczenia zawartych w okresie obowiązywania umowy wraz z ich rozliczeniami
wynikającymi ze wzrostu/spadku ilości operatorów drona, ilości dronów, czy sumy
gwarancyjnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania środków finansowych,
o których mowa w § 3 ust. 1 umowy, w pełni, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne
roszczenia.

4.

Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminie określonym
w polisie.

5.

Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności z tytułu wykonania części
lub całości przedmiotu umowy bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4 Stawki ubezpieczeniowe
Stawka ubezpieczeniowa oraz składka OC obejmujące przedmiot i zakres ubezpieczenia
określony w SIWZ nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy,
z zastrzeżeniem § 6 umowy.

§ 5 Ochrona informacji
1.

Z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 umowy, Strony zobowiązują się do ochrony oraz do nieudostępniania
innym osobom wszelkich informacji nieupublicznionych, zwłaszcza technicznych,
technologicznych, organizacyjnych przekazywanych lub udostępnianych sobie wzajemnie
w jakiejkolwiek postaci w związku z realizacją niniejszej umowy oraz wszelkiej korespondencji
prowadzonej i dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy, na podstawie informacji
posiadanych przez Stronę i przekazanych lub udostępnionych przez drugą Stronę w czasie
trwania umowy, jak również w terminie 5 lat po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

2.

Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji niejawnych, do których Strony będą stosować
zasady ochrony oraz warunki i tryb udostępniania, wynikające z właściwych przepisów.
2

3.

Informacje, których dotyczą zobowiązania określone w § 5 ust. 1 umowy, Strony będą określać
- w ramach umowy oraz jej wykonywania - mianem „informacji objętych tajemnicą
kontraktową”.

4.

Dla uniknięcia wątpliwości odnośnie do zakresu przedmiotowego obowiązku określonego w § 5
ust.1 umowy Strony ustalają, że oznaczenie nośnika informacji z adnotacją o tym, że zawiera
on informacje objęte tajemnicą jest dopuszczalne, gdy Strony zgodnie uznają to za konieczne.

5.

Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji objętych tajemnicą kontraktową
tylko w celu prawidłowej realizacji umowy oraz do ich należytego zabezpieczenia.
Strony zobowiązują się do udostępnienia informacji jedynie osobom upoważnionym ze względu
na pełnione stanowisko lub pełnione czynności.

6.

Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w żaden inny sposób nie utrwalać
informacji objętych tajemnicą kontraktową, ani nośników, na których zostały one zapisane,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

7.

Strony zobowiązują się do usunięcia wszelkich informacji, objętych tajemnicą kontraktową,
udostępnionych lub przekazanych sobie wzajemnie w celu prawidłowej realizacji umowy,
lub do zwrotu drugiej Stronie ich materialnych nośników w każdym przypadku, gdyby dalsze
korzystanie z nich było niecelowe, jednak nie później niż z upływem czasu obowiązywania
umowy chyba, że postanowienia umowy lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego
stanowią inaczej.

§ 6 Zmiana umowy
1.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy - zgodnie z art. 144
ust. 1 ustawy Pzp, za zgodą obu Stron.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) w sytuacji wystąpienia zmian w zakresie prowadzonej przez Zamawiającego działalności
(także organizacyjnych w tym przekształcenia), mających wpływ na realizację umowy,
w tym zmianie zakresu wykonywanej działalności w szczególności miejsca jej
wykonywania,
2) zmiany mogą wynikać w szczególności ze zmiany ilości operatorów drona lub ilości dronów,
3) zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia – poprzez zmianę treści
umowy w zakresie dostosowania jej do obowiązujących przepisów,
4) korzystnych dla Zamawiającego zmian OWU Wykonawcy - poprzez wprowadzenie
do umowy postanowień nowych OWU lub ich części.

3.

Zmiana umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 2 umowy może
polegać w szczególności na zmianie:
1) wysokości sumy gwarancyjnej wraz z weryfikacją stawek i składek ubezpieczenia będące
ich konsekwencją;
2) wysokości składki ubezpieczeniowej na skutek rozszerzenia lub ograniczenia zakresu
ubezpieczenia na warunkach i stawkach określonych w niniejszej umowie, w przypadku
braku takiej możliwości Strony uzgodnią zakres i sposób ich wyliczenia
– Zamawiający zastrzega, iż wzrost składki ubezpieczeniowej będzie nie większy niż 15%
wartości, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy;
3) zakresu ubezpieczenia.

4.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana
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danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego) czy zmiany danych adresowych, zmiana osób.
5.

6.

Zamawiający dodatkowo przewiduje możliwość zmiany podwykonawcy lub zamiar powierzenia
wykonania części przedmiotu umowy nowemu podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż nowy
podwykonawca będzie spełniać wymogi określone w niniejszej umowie, niezbędne,
do realizacji danej części zamówienia oraz właściwości, w zakresie wymaganym
dla Wykonawcy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą zostać wprowadzone wyłącznie w drodze aneksu
sporządzonego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 7 Przedstawiciele stron

1.

Strony ustanawiają osoby właściwe dla spraw realizacji umowy:
1) dla Zamawiającego – ……………………………….., numer telefonu: ……………………, adres e-mail:
……………………………..;
2) dla Wykonawcy - ……………………………….., numer telefonu: …………………………., adres e-mail:
………………………………...

2.

Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie wszystkich danych, zawartych w niniejszej umowie.

3.

Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany osób wymienionych w § 7 ust. 1 umowy bez zgody
drugiej Strony. Strona zmieniająca powiadomi niezwłocznie, jednakże nie później
niż w terminie 5 dni roboczych, drugą Stronę o zaistniałej zmianie w formie elektronicznej.
Zmiana przedstawiciela nie jest traktowana jako zmiana umowy i nie wymaga sporządzenia
aneksu.

4.

Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami niniejszej umowy, będzie kierowana na adres:
1) Zamawiającego:
Muzeum Śląskim w Katowicach z siedzibą w Katowicach
adres: ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
email: ……………..
2) Wykonawcy:
………………………..
adres: ……………………
e-mail: ………………..
W przypadku zmiany danych, o których mowa powyżej Wykonawca obowiązany jest powiadomić
o tym fakcie Zamawiającego niezwłocznie, jednakże, nie później niż w terminie 2 dni
roboczych, w formie elektronicznej.

5.

Każda zmiana danych, o której mowa w ustępach poprzednich wymaga dla swej skuteczności
potwierdzenia udzielonego w formie pisemnej. W odmiennym przypadku Wykonawca przyjmuje
na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niepowiadomienia
Zamawiającego o zaistniałych zmianach. Korespondencję nadaną pod ostatni wskazany adres
należy uznać za doręczoną skutecznie.
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1.

§ 8 Podwykonawcy
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.
ALBO
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawcy/ów:
…………………………………………………………, w zakresie: ………………………………………………………………………1

2.

Zmiana Podwykonawcy, nastąpić może zgodnie z zasadami, o których mowa w § 6 ust. 5 umowy.

3.

Podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom
bez pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy.

4.

Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy lub jego części
podwykonawcom, odpowiada za działania lub zaniechania działań tych osób tak,
jak za działania własne lub własne zaniechania, w tym także za szkody wyrządzone osobom
trzecim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

§ 9 Postanowienia końcowe
1.

O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia
dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień umowy winny być dokonywane w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności. Zawiadomienia, oświadczenia oraz zgłoszenia dokonane
w innej formie nie wywołują skutków prawnych, chyba, że postanowienia niniejszej umowy
albo ustalenia Stron przewidują taką możliwość.

2.

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie, a w przypadku braku możliwości takiego rozstrzygnięcia sporów, będą one
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.

W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd
upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części
oraz innych okoliczności mających lub mogących mieć znaczenie dla zawartej umowy,
Wykonawca ma obowiązek powiadomić o nich Zamawiającego, niezwłocznie po powzięciu
informacji o tych okolicznościach. Skuteczność takiego zawiadomienia ocenia się przez pryzmat
§ 7 ust. 4 umowy.

4.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy przetwarzane będą dane osobowe, Strony
zobowiązane są do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 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 (dalej „RODO”), przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych oraz i innych przepisów prawa w tym zakresie.

5.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

1

Zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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…………………………………………..
Wykonawca

……………………………………………..
Zamawiający

Przy kontrasygnacie

……………………………………………..
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