Załącznik nr 3a
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WZÓR – CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA
UMOWA
W dniu ……………. w Stawiskach, pomiędzy:
Zamawiającym:
Gmina Stawiski, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
NIP: 291 – 022 – 46 - 77
Regon: 450669884
reprezentowanym przez:
Burmistrza Stawisk – Krzysztofa Rafałowskiego
przy udziale brokera ubezpieczeniowego: Agnieszka Garwacka, prowadzącego działalność pod nazwą:
Biuro Usług Brokerskich i Finansowych z siedzibą w Siedlcach (adres: Siedlce, ul. Sportowa 13)
posiadającego zezwolenie PUNU nr 382/98 z dn. 01.06.1998 r.
a
Wykonawcą
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………….
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na usługę UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY STAWISKI
– część II rozstrzygniętego w dniu …………… Wykonawca zobowiązuje się, w okresie trwania umowy
do udzielania Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami zawartymi
w Specyfikacji
Istotnych
Warunków
Zamówienia
oraz
w złożonej ofercie.
SIWZ wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy. Ogólne warunki ubezpieczenia
wymienione w § 5 niniejszej umowy mają zastosowanie wyłącznie w kwestiach nieuregulowanych
treścią SIWZ, ofertą Wykonawcy i postanowieniami niniejszej umowy.
§2
Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres realizacji zamówienia, tj. 36 m-cy od dnia
31.05.2018 r. do dnia 30.05.2021 r.
§3
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis
ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu w zakresie ryzyk
ubezpieczeniowych wraz z klauzulami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis na dany okres ubezpieczenia nie później niż
w terminie 7 dni od dnia początku okresu ubezpieczenia.

3. Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust.2, Wykonawca potwierdza
fakt udzielania ochrony poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia
ubezpieczeniowego.
4. Treść polis nie może stać w sprzeczności z treścią SIWZ i ofertą Wykonawcy.
§4
1. Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składki zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Składki
z
polis
ubezpieczenia
będą
opłacone
na
konto
Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Termin płatności jakiejkolwiek składki z umów ubezpieczenia przypadać będzie w terminie nie
krótszym niż 14 dni od daty wystawienia polisy.
4. Brak zapłaty przez Zamawiającego danej raty w wyznaczonym terminie nie skutkuje rozwiązaniem
umowy. Nie daje Wykonawcy także prawa do odmowy wypłaty świadczeń pod warunkiem, ze
zaległa rata zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Wykonawcę w
odrębnym piśmie. Termin zapłaty wskazany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 7 dni.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie Wykonawcy i w niniejszej umowie zastosowanie
mają postanowienia Ogólnych warunków ubezpieczenia:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...……………………
oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 22 maja
2003r. o działalności ubezpieczeniowej oraz przepisy kodeksu cywilnego.
2. Jakiekolwiek zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia dokonane przez Wykonawcę po terminie
zawarcia niniejszej umowy nie będą miały zastosowania do umowy, za wyjątkiem zmian
korzystnych dla Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca będzie wykonywał usługę z zachowaniem zasad należytej staranności.
2. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą zostać zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu
stron.
§7
1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy:
a) w związku z przesłankami, o których mowa w art. 145a ustawy Pzp,
b) wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,
c) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu,
d) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w pkt. c, d może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Odstąpienie od umowy określone w ustępie 1 pkt. b, d nastąpi z winy Wykonawcy.
4. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymaga się zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie
5. Rozwiązanie niniejszej umowy wskutek odstąpienia od umowy nie powoduje wygaśnięcia
zobowiązań z niniejszej umowy powstałych w trakcie jej obowiązywania

1.
2.

3.

4.

§8
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i warunkiem zaakceptowania zmian przez obie strony.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 2- 6 ustawy Pzp, a
także wówczas, jeżeli:
1) wystąpią zmiany przepisów prawa, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego
ubezpieczenia określonego w niniejszej umowie lub spowodują niezasadność danego
ubezpieczenia,
2) konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia określonego w niniejszej umowie będzie
wynikała z zobowiązań umownych Zamawiającego,
3) wystąpią zmiany stanu faktycznego, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego
ubezpieczenia lub spowodują niezasadność danego ubezpieczenia (np. zmiana w zakresie
działalności, liczbie osób, pojawienie się lub ujawnienie nowych zagrożeń, okoliczności
pociągających za sobą możliwość powstania wypadku),
4) zmian w ilości ubezpieczonych osób,
5) zmian przewidzianych w klauzulach zawartych w SWIZ,
6) zmian korzystnych dla Zamawiającego dokonanych w treści OWU,
7) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w trybie przepisu art. 142 ust 5 Ustawy Pzp,
8) nastąpi zmiana składki w sytuacjach określonych w pkt 1 – 4.
Niezależnie od treści ust. 2 strony dopuszczają możliwość zmian będących następstwem zmian
danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania
przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy, a także
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy dokonanych np. w treści OWU,
w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego
na wykonanie lub utrzymanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu
umowy. W takiej sytuacji strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany wskazujące nowe dane
wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych
interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym
zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy.
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisów.

§9
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.
...........................................
Wykonawca

................................................
Zamawiający

