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Za cznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
w post powaniu o sygnaturze: 01/pozaust./2020

ISTOTNE POSTANOWIENIA  UMOWY BROKERSKIEJ

1. Zakres obs ugi brokerskiej, o którym mowa w Za czniku nr 1 do Zapytania Ofertowego
(opis Przedmiotu Zamówienia)  b dzie integraln  cz ci  umowy, jak  Zamawiaj cy
podpisze z Wykonawc , którego oferta zostanie wybrana. Wykonawca ten zobowi zany

dzie przedstawi  projekt stosownej umowy. Pozosta e ni  wskazane wy ej zapisy
umowy zostan  ostatecznie ustalone w drodze negocjacji  Zamawiaj cego
i Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz

2. Wy oniony w drodze post powania pozaustawowego Wykonawca  b dzie dla
Zamawiaj cego wiadczy  us ugi brokerskie w zakresie ubezpiecze  zgodnie z ustaw
z dnia  15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpiecze   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1881).

4. Wynagrodzenie wykonawcy stanowi  b dzie prowizja brokerska wyp acona przez
ubezpieczyciela(li) wybranego(ych) przez Zamawiaj cego.

5. Umowa  zostanie  zawarta  okres  24  miesi cy  od  dnia  jej  podpisania   z  mo liwo ci  jej
rozwi zania bez podania przyczyny z zachowaniem jednomiesi cznego terminu
wypowiedzenia.  Z tytu u ewentualnego rozwi zania umowy Wykonawca nie b dzie
móg  nalicza adnych  kar  umownych  oraz  zg asza  ewentualnych  roszcze
odszkodowawczych do Zamawiaj cego (w tym m.in.  z tytu u utraconego zysku).

6. W przypadku ra cego naruszenia warunków umowy przez Wykonawc , mo e ona
zosta  wypowiedziana przez Zamawiaj cego ze skutkiem natychmiastowym. W takim
wypadku Wykonawca tak e nie b dzie móg  nalicza adnych kar umownych oraz
zg asza  ewentualnych roszcze  odszkodowawczych do Zamawiaj cego (w tym m.in.
z tytu u utraconego zysku).

7. Wszelkie zmiany umowy b  wymaga  formy pisemnej pod rygorem niewa no ci
8. W sprawach nieuregulowanych umow  zastosowanie maj  przepisy Ustawy z dnia 15

grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpiecze   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1881).  oraz Kodeksu
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.)

9. Do  rozstrzygania  sporów  pomi dzy  Stronami  zostanie  wskazany   w  Umowie
d powszechny w ciwy dla siedziby Zamawiaj cego.

10. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo ostatecznego sformu owania tre ci Umowy.
Do tre ci umowy mog  zosta  wprowadzone wy cznie takie postanowienia, które nie

 powodowa  sprzeczno ci umowy z warunkami i postanowieniami okre lonymi w
Zapytaniu Ofertowym oraz z obowi zuj cymi przepisami prawa.


