
                                                                       Załącznik nr 5 do SIWZ

 Projekt umowy

Umowa Nr …...../Z/2018

zawarta w dniu …................ w wyniku postępowania przetargowego o zamówienie publiczne  nr 311/2018
pomiędzy  „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.,  19-300 Ełk,  ul.  Baranki  24  Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000026179 NIP 848-16-30-309
Kapitał zakładowy: 20 075 000,00 PLN - reprezentowaną przez:

1. Andrzeja Bujnowskiego   -             Prezes Zarządu
2. Janusza Roszkowskiego   -             Członka Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym.
a
…............................................................................................
NIP : …....................... Regon: …...........................................
KRS: ….......................
reprezentowaną przez:

1. ...................................................................................
2. ...................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:

Wyłonienie  Wykonawcy  i  zawarcie  niniejszej  umowy  jest  rezultatem  wyboru  najkorzystniejszej  oferty
w trybie  przetargu  nieograniczonego  o  zamówienie  publiczne nr  311/2018  zgodnie  z  ustawą  Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) na „Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  „Pro-Medica”  w  Ełku
Sp. z o.o. , zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ i opisem przedmiotu
zamówienia,  która  wraz  z  ofertą  złożoną  przez  Wykonawcę  stanowi  integralne  załączniki
do umowy.

2. Zamówienie obejmuje również:
1) …...............................................................
2) …...............................................................
3) …...............................................................

3. Postępowanie  prowadzone  było  przy  udziale  Kancelarii  Prawniczo-Brokerskiej  ADVERSUM
Sp. z o.o. z  siedzibą  w  Warszawie,  przy  ul.  Bajońskiej  13  lok.  14,  03-963  Warszawa  zwanym
w dalszej części niniejszej umowy „brokerem ubezpieczeniowym”.

4. Broker  ubezpieczeniowy  jako  pośrednik  ubezpieczeniowy  działa  w  imieniu  i  na  rzecz
Zamawiającego. Broker ubezpieczeniowy pośredniczył przy zawarciu umowy i będzie nadzorował
jej wykonywanie przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej.
6. Przedmiot  umowy winien spełniać wszystkie wymogi  określone przepisami prawa a Wykonawca

zamówienia zobowiązuje się wykonywać przedmiot niniejszej umowy z najwyższą starannością.
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§ 2
Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia niniejszej umowy do …...............r. 
2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane w terminie wykonania zamówienia na okres:

…………………………….
3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wystawienia  polis  ubezpieczeniowych  w  przeciągu  5  dni  od

otrzymania wniosków od brokera ubezpieczeniowego.
4. Wnioski  o  wystawienie  dokumentów  ubezpieczeniowych  potwierdzających  zawarcie

poszczególnych  umów ubezpieczenia,  określające  m.in.  niezbędny okres  ubezpieczenia,  warunki
i przedmiot ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy.

§ 3
Warunki wykonania przedmiotu zamówienia

1. Warunki  wykonania  zamówienia  określa  oferta  złożona  przez  Wykonawcę  oraz  specyfikacja
istotnych warunków zamówienia.

2. Wykonawca:
1) zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową całokształt prowadzonej działalności przez

Zamawiającego,
2) przyjmuje  warunki  wymagane  dla  poszczególnych  rodzajów  ubezpieczeń  wymienione

w załącznikach do specyfikacji,
3) gwarantuje niezmienność stawek wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania

zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,
4) zobowiązuje  się  do  pisemnego  informowania  brokera  ubezpieczeniowego  o  każdej  decyzji

odszkodowawczej,
5) raz na kwartał zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu wykaz wypłacanych świadczeń wraz

z uzasadnieniem celem prowadzenia statystyki oraz działań naprawczych.

§ 4
Składka i stawki ubezpieczeniowe

1. Łączna cena (składka) za okres ubezpieczenia stanowi sumę składek za rodzaj i wartość przedmiotu
ubezpieczenia  we  wszystkich  rodzajach  ubezpieczenia,  zaoferowanych  przez  Ubezpieczyciela
w formularzu ofertowym.

2. Łączna  składka  za  wszystkie  rodzaje  i  przedmioty  za  24  -  miesięczny  okres  wykonywania
zamówienia  ubezpieczenia  wynosi:  …............................  słownie  złotych
…………………………………………),  z  zastrzeżeniem  możliwych  zmian,  określonych
w niniejszej umowie.

3. Składki za poszczególne rodzaje i wartości majątku stanowią podstawę obliczania rocznych stawek
jednostkowych, których niezmienność gwarantuje Zamawiający - Ubezpieczyciel przez cały okres
ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczeń.

§ 5
Warunki płatności

1. Składki ubezpieczeniowe za pełen okres ubezpieczenia będą płatne w ……ratach.
2. Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych.
3. Składki  ubezpieczeniowe za okres krótszy od podanego wyżej  okresu ubezpieczenia będą płatne

w równych ratach, których ilość uzgodniona zostanie indywidualnie.
4. Składka  płatna  jest  przelewem  lub  przekazem  pocztowym  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy

Nr: ....................................................….
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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§ 6
Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających na warunkach i w trybie art. 67 ust. 1 pkt
6 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 1579 ze zmianami), jeżeli w okresie
trwania  umowy  nastąpi  wzrost  majątku  Zamawiającego  powodujący  konieczność  doubezpieczenia.
W takim przypadku, Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe – zobowiązany
będzie do stosowania stawek taryfowych nie wyższych niż tych z zamówienia podstawowego, a składka
ubezpieczeniowa  zostanie  obliczona  proporcjonalnie  do  czasu  (co  do  dnia)  udzielanej  ochrony
ubezpieczeniowej (pro rata temporis).

§ 7
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w  przypadku  zaistnienia  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie
publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili jej zawarcia w terminie 30 dni liczonych
od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu wspomnianych okoliczności.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8
Dopuszczalne zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza  możliwość  zmiany  postanowień zawartej  umowy w stosunku do  treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli:
1) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie

Zamawiającego,
2) zmiana  treści  umowy  wynikać  będzie  z  konieczności  dostosowania  do  bezwzględnie

obowiązujących  przepisów  prawa,  znowelizowanego  bądź  wprowadzonego  w  trakcie
wykonywania zamówienia,

3) w danym rodzaju ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, objętego zakresem zamówienia,
nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia,

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  stanowiącego,  że  umowa  jest  nieważna  w  części
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

3. Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu  stron  wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

4. Warunkiem  dokonania  zmian,  o  których  mowa  w  pkt.  1,  jest  złożenie  wniosku  przez  stronę
inicjującą zmianę, zawierającego:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w § 4 Umowy, jeżeli zmiana będzie

miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
5. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych (mogą

one zostać dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia strony której danych zmiana dotyczy): 
1) zmiany danych kontaktowych, 
2) zmiany  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-wykonawczymi  umowy  (np.  zmiana

nr rachunku bankowego),
3) elementów formalnych umowy.

§ 9
Osoby do kontaktów

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w związku z realizacją umowy są:
a) od strony Zamawiającego         –    Marzanna Florczyk tel. 87 620 95 69
b) od strony Wykonawcy              –     ….............................................
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2. Strony umowy oświadczają,  że  osoby,  o  których mowa w ust.  1,  są  przez nie  upoważnione do
dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie są natomiast uprawnione do
zmiany umowy. Zmiana lub uzupełnienie osób do reprezentacji, wskazanych w ust. 1 nie stanowi
zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej stronie.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Wszystkie  sprawy  sporne  wynikające  z  Umowy,  dla  których  strony  nie  znajdą  polubownego
rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

2. W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  z  dnia
23 kwietnia 1964 r.  - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017r.,  poz. 459), jeżeli  przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity -  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579)
nie stanowią  inaczej  oraz  odpowiednie  Ogólne  Warunki  Ubezpieczenia  wraz  z  ich  zmianami
określonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  w  złożonej  przez  Wykonawcę
ofercie.

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy Stronami nie mogą
być  bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  zbyte,  scedowane  lub  w  jakiejkolwiek  innej  formie
przeniesione na osoby trzecie.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.

5. Integralną częścią umowy jest:
a) SIWZ,
b) oferta Wykonawcy z dnia ….....................,
c) opis przedmiotu zamówienia.

                     

                              WYKONAWCA                                                      ZAMAWIAJĄCY
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