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Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego 
 

UMOWA [wzór] 
 

 
Zawarta w Katowicach dnia ……………………………. pomiędzy:  

 
„Drogową Trasą Średnicową” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 40-877, ul. 
Mieszka I 10, NIP 634-001-25-19, REGON 271755642, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 0000027591 prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Katowice - Wschód, VIII 
Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 2 461 000,00 zł. wpłaconym w całości, 
reprezentowaną przez: 
 
1. …………………………………………… ………………………………………… 
 
2. …………………………………………… …………………………………………  
 
zwaną dalej Zamawiającym   
 
a: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
………………………………………..pod numerem KRS 
………………………………………………, o kapitale zakładowym w wysokości 
…………………………. o numerze NIP ……………………………, z siedzibą w 
……………………………………………………………………………..., reprezentowaną 
przez: 
 
1. …………………………………………… ………………………………………… 
 
2. …………………………………………… …………………………………………  
 

zwaną dalej Brokerem 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Broker zobowiązuje się do świadczenia na jego rzecz czynności 

pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie rodzajów ubezpieczeń zgodnie z 
udzielonymi pełnomocnictwami. 

2. Przedmiotem zamówienia są usługi brokerskie świadczone na rzecz Zamawiającego 
obejmujące w szczególności: 
2.1  Wykonywanie działań przygotowawczych zmierzających do zawarcia, 

odnowienia bądź modyfikacji umów ubezpieczenia zgodnie z zapotrzebowaniem 
i wytycznymi Zamawiającego obejmujące: 

a) badanie rynku ubezpieczeniowego w zakresie przedmiotu związanego                          
z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością,  
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b) analizę aktualnie posiadanych polis oraz przedstawianie propozycji 
programu ubezpieczeniowego, optymalnie dopasowanego do potrzeb 
Zamawiającego; 

c) konstruowanie oraz kierowanie do zakładów ubezpieczeń zapytań 
ofertowych w postępowaniach zmierzających do wyboru najkorzystniejszej 
dla Zamawiającego oferty ubezpieczenia; 

d) dokonywanie analizy zebranych ofert oraz wybranych parametrów 
dotyczących sytuacji finansowej i rynkowej zakładów ubezpieczeń; 

e) sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu pisemnych rekomendacji 
dotyczących wyboru oferty ubezpieczeniowej; 

f) wykonywanie procedur sprawdzających prawidłowość i zgodność 
dokumentacji ubezpieczeniowej z warunkami oferty przed podpisaniem 
przez Zamawiającego; 

2.2 Pomoc i specjalistyczne doradztwo w trakcie przebiegu okresu ubezpieczenia 
również w kwestiach roszczeniowych i spornych  w zakresie prowadzonej przez 
brokera działalności; 

2.3 Przekazywanie przez Brokera wytypowanym przez Zamawiającego 
pracownikom informacji koniecznych do zapewnienia wywiązania się przez 
Zamawiającego z jego obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia oraz 
wypracowania sprawnej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Brokerem;    

2.4 Opiniowanie i weryfikacja zgodności gwarancji i polis ubezpieczeniowych 
wykonawców realizujących kontrakty, na których Zamawiający  pełni nadzór  
inwestorski w zakresie zgodności z przepisami prawa, warunkami Kontraktu i 
wymaganiami kontrahentów  Zamawiającego; 

2.5 Identyfikacja i analiza ryzyka ubezpieczeniowego związanego z działalnością 
Zamawiającego oraz wskazanie ryzyk, od których Zamawiający powinien się 
ubezpieczyć bezwzględnie, a od których dobrowolnie; 

2.6 Sprawdzanie poprawności polis wystawionych przez ubezpieczyciela; 
2.7 Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń posiadanych przez Zamawiającego; 
2.8 Przeprowadzanie w imieniu Zamawiającego procedur związanych ze 

zgłaszaniem powstałych szkód, nadzór nad realizacją procedur 
odszkodowawczych, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem, aż do 
momentu wypłaty odszkodowania, windykacja roszczeń objętych ochroną 
ubezpieczeniową;  

2.9 W przypadku gdy Zamawiający, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia jest 
zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zapewnienie 
przez Brokera pomocy merytorycznej przy wykonaniu czynności  związanych z 
przygotowaniem  i przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia; 

2.10 W okresie obowiązywania umowy Broker będzie wykonywał również inne niż 
przedstawione wyżej czynności, jeżeli zostaną określone w odrębnych 
uzgodnieniach i będą się mieścić w zakresie prowadzonej przez Brokera 
działalności, w tym między innymi: 

a) udział w ocenie ubezpieczeniowych warunków udziału w postępowaniach 
przetargowych – polegający na opiniowaniu wymaganych w 
postępowaniach wymagań w zakresie ubezpieczeń, pod kątem ryzyk z nimi 
związanych, możliwości ich pozyskania oraz kosztu – w terminie co 
najmniej 10 dni w tym min 5 dni  roboczych od przekazania pełnej 
dokumentacji przez Zamawiającego; 

b) wycena i kompleksowa obsługa polis wymaganych w postępowaniach 
przetargowych: 
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- wycena wymaganych ubezpieczeń dla realizowanych przez Spółkę 
kontraktów – realizowana na potrzeby kalkulacji ceny oferty – w 
terminie 10 dni w tym min 5 dni roboczych od przekazania  pełnej 
dokumentacji przez Zamawiającego, 

- uzyskanie oraz obsługa wymaganych ubezpieczeń dla realizowanych 
przez Zamawiającego kontraktów, przed datą podpisania umowy przez 
Zamawiającego– w terminie 10 dni od przekazania dokumentacji przez 
Zamawiającego, 

c) przeprowadzenie procedur związanych z uzyskaniem gwarancji – 
kompleksowa obsługa wniosku oraz doprowadzenie do uzyskania w 
terminie dokumentu gwarancji – pod warunkiem że jest to możliwe na 
rynku ubezpieczeniowym, a sytuacja Zamawiającego na to pozwala – w 
terminach umożliwiających podpisanie umów przez Zamawiającego, tj.: 
- do 9 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty Zamawiającego 

jako  najkorzystniejszej dla postępowań o wartości równej lub 
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (z późn. zm.) Prawo 
zamówień publicznych, 

- do 4 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty Zamawiającego 
jako najkorzystniejszej dla postępowań o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. (z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych. 

2.11 Wsparcie Zamawiającego w wycenie wartości zbywanych środków 
transportowych, na podstawie posiadanych przez brokera instrumentów. 

3. Wymienione w pkt 2.10 terminy obowiązywać będą pod warunkiem, że o 
kontraktach/postępowaniach tych broker wiedział przed przystąpieniem do złożenia 
oferty przez Zamawiającego.   
 

4. Broker zobowiązany jest do zapewnienia, że, jego pracownicy lub współpracownicy 
wskazani w treści ofety:  
a) będą wyłącznie upoważnieni do prowadzenia osobistej komunikacji z 

Zamawiającym w ramach wykonania umowy,  
b) będą posiadać wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie 

działalności brokerskiej. 
  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar w następujących  przypadkach 
i wysokościach:  

a) z tytułu nieterminowego wykonania zadań opisanych w pkt 2.10 a) i b)  
Zamawiający naliczy 500,00 zł kary za każdy dzień zwłoki w realizacji zadania; 

b) z tytułu niewykonania zadań opisanych w pkt 2.10 pkt c) powyżej, z przyczyn 
leżących po stronie Brokera,  Zamawiający obciąży Brokera kosztami utraconych 
korzyści związanych z realizacją Kontraktu, w tym również kosztami wadium 
zajętego na skutek niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
pod warunkiem że do podpisania kontraktu nie doszło a kwota wadium została 
potrącona.  

c) z tytułu nieterminowego wykonania zadań określonych w § 1 pkt 2 i)  
Zamawiający naliczy 0,01% wartości umowy o nadzór  za każdy dzień zwłoki, 
dla której Broker wykonuje opinię lub weryfikację. Przyjmuje się, że 
nieterminowe wykonanie zadanie oznacza przedłożenie zleconej opinii po 
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upływie 5 dni roboczych od dnia przekazania kompletnych materiałów do jej 
sporządzenia przez Zamawiającego.  

 
6. Zamawiający będzie uprawniony do żądania odszkodowania w pełnej wysokości, 
 jeżeli wysokość szkody przekroczy wartość naliczonych kar umownych. 

 
§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się do : 
a) udzielenia Brokerowi pisemnego pełnomocnictwa w zakresie, który umożliwi mu  

wykonanie zleconych czynności,  
b) udzielania na wniosek Brokera informacji oraz udostępniania materiałów i  

dokumentacji niezbędnych do należytego wykonania przez Brokera zleconych 
czynności. 

§ 3 
1. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Broker nie będzie pobierał od 

Zamawiającego wynagrodzenia, chyba że dla realizacji jakiejkolwiek części umowy 
strony umówią się inaczej. 

2. Broker zobowiązuje się do wykonywania czynności brokerskich dokładając należytej 
staranności, działając zgodnie z przepisami prawa oraz stosując zasadę uczciwości i 
niezależności brokerskiej, a także zachowując tajemnicę zawodową zarówno w trakcie 
obowiązywania umowy jak i po jej rozwiązaniu. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji, jakie Broker uzyskał od   
Zamawiającego, a których udzielenie zakładowi ubezpieczeń jest niezbędne do 
wykonywania obsługi brokerskiej oraz do przekazania, których jest zobowiązany na 
podstawie przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących. 

4. Strony zobowiązują się do przestrzegania dobrych obyczajów kupieckich i tajemnicy 
handlowej. 

5. Strony ustalają, że ostateczną decyzję dotyczącą wyboru ubezpieczycieli, rodzajów 
ubezpieczeń oraz ich zakresu podejmuje Zamawiający. 

6. Broker może powierzyć wykonywanie określonej czynności osobie trzeciej, jeżeli 
wynika to z treści udzielonego mu przez Zamawiającego upoważnienia.  

7. Broker zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych poinformować Zamawiającego o 
utracie jakichkolwiek zezwoleń lub uprawnień uniemożliwiających wykonywanie 
czynności Brokera w świetle obowiązujących przepisów. 

8. Zamawiający na prawo rozwiązać z Brokerem w trybie natychmiastowym umowę  w 
przypadku: 

a) zaniechania przez Brokera wykonywania obowiązków wynikających                   z 
umowy, 

b) rażąco złego wykonywania przez Brokera obowiązków wynikających                      
z umowy. 

 
§ 4 

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego  

okresu wypowiedzenia. 
 

§ 5 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
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§ 6 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, inne właściwe przepisy, ustawy ubezpieczeniowe, a w szczególności ustawa               
o pośrednictwie ubezpieczeniowym. 
 

§ 7 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Brokera i dla 
Zamawiającego. 
 

§ 8 
Spory, jakie mogą wyniknąć, przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku braku ich 
rozwiązania w trybie ugody, poddane będą rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby 
Zamawiającego. 
 
 
 
      BROKER      ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
    ………………………………      ……………………………………. 
 


