Zał. nr 6 do SIWZ
UMOWA
NR ………………………….
- projekt -

zawarta w dniu …………………………., w Śmiglu pomiędzy:
Gminą Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, NIP 698-172-24-62, reprezentowaną
przez:
Małgorzatę Adamczak – Burmistrza Śmigla
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………… z siedzibą ………………………………..…………...…,
wpisanym do ……………..…………. pod numerem NIP…………………………...….…...…,
REGON …………………………..., reprezentowanym przez …………………..…...……...…,
zwanym dalej Wykonawcą.
Zamawiający oraz Wykonawca będą w dalszej części umowy łącznie zwani Stronami,
a każdy z nich z osobna Stroną.
Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. „Ubezpieczenie majątkowe
i odpowiedzialności cywilnej Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 20182021” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i na warunkach
określonych w formularzu Oferty Wykonawcy z dnia ………………..…., stanowiącego
Załącznik nr 1 do umowy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej
oraz komunikacyjne Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021 według
następujących zasad:
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1) ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Śmigiel i jednostek podległych
w zakresie: majątkowym, odpowiedzialności cywilnej, sprzętu elektronicznego,
następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP. Zakres zamówienia obejmuje:
a) Zakres 1 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (All-Risk),
b) Zakres 2 – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (All-Risk),
c) Zakres 3 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności Gminy,
d) Zakres 4 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.
3. Szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego (opisane w SIWZ)
oraz wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych przyjęte i określone przez Wykonawcę
w ofercie, stanowią integralną część umowy. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ,
ofercie Wykonawcy oraz w niniejszej umowie zastosowanie mają Ogólne Warunki
Ubezpieczeń Wykonawcy.
4. W zakresie wykonywania przez Wykonawcę niniejszego zamówienia publicznego
w imieniu i na rzecz Zamawiającego działa broker ubezpieczeniowy: EMES Broker Marek
Szymkowiak z siedzibą w Kościanie oraz Kancelaria Brokerska Tomasz Adamski
z siedzibą w Śmiglu, który każdorazowo będzie składał do Wykonawcy wnioski
o

wystawienie

dokumentów

ubezpieczeniowych,

potwierdzających

zawarcie

poszczególnych polis ubezpieczenia, określających m.in. niezbędny okres ubezpieczenia.
§ 2. Załączniki
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ……….….. – Załącznik nr 1.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 2.
§ 3. Termin wykonania zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest objąć Zamawiającego ochroną ubezpieczeniową, o której
mowa w §1 ust. 1-2 na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od dnia
01.05.2018 r. do dnia 30.04.2021 r.

§ 4. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca:
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1) Zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich
lokalizacjach oraz całokształt prowadzonej działalności przez Ubezpieczonego,
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) Akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny
ofertowej z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia,
5) Akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczeniem składki co do
dnia za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez
stosowania składki minimalnej z polisy,
6) Zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego, Marek
Szymkowiak, e-mail: biuro@emes-broker.pl, tel. 601745904 lub Tomasz Adamski tel.
601752361 o każdej decyzji odszkodowawczej.
§ 5. Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyraża
się kwotą ………………………………. PLN ( słownie: ………………………………..),
które będzie płatne zgodnie z wystawionymi polisami ubezpieczeniowymi oraz
certyfikatami, o których mowa w niniejszej umowie w, 3 ratach płatnych rocznie.
2. Składki będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy: nr konta
………………………………….., w ciągu 21 dni od daty wystawienia polisy
3. Dniem zapłaty jest dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego na konto Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności z tytułu udzielonej
ochrony bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 6. Zmiana umowy
1. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone Ogólne
Warunki Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty. Wszelkie
zmiany umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
3

1) w razie dokonywania przez Zamawiającego inwestycji w majątek trwały lub zbywania
takiego majątku,
2) w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum gwarancyjnych,
3) w przypadku zmian organizacyjnych (w tym przekształceń) mogących wystąpić
u Zamawiającego,
4) w

przypadku

korzystnych

dla

Zamawiającego

zmian

ogólnych

warunków

ubezpieczenia,
5) w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia,
6) w przypadku zmiany ilości osób do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych lub
zwiększenia/zmniejszenia ilości osobodni w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia,
7) wskutek odmiennych terminów poszczególnych ubezpieczeń w szczególności
w pierwszym i/lub drugim rocznym okresie trwania umowy będą one wyrównywane
do jednego terminu ustalonego przez Brokera,
8) w przypadku zmiany:
a) podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.

§ 7. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę,
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujące czynności administracyjne
w trakcie realizacji zamówienia związane z wystawieniem polis ubezpieczenia
i rozliczaniem płatności. W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w § 2 ust.
8 SIWZ na podstawie umowy agencyjnej, Wykonawca w terminie podpisania umowy złoży
oświadczenie, iż czynności administracyjne w trakcie realizacji zamówienia związane
z wystawieniem polis ubezpieczenia i rozliczeniem płatności będą wykonywane
na podstawie umowy agencyjnej zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie
ubezpieczeniowym (Dz. U z 2016, poz.2077)
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2. W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1
w terminie podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy,
Podwykonawcę o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
opisane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie czynności,
jakie wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do umowy.
3. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie przedstawiciela
Zamawiającego w terminie 3 dni, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia
(do wglądu) kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę, Podwykonawcę
z pracownikami wykonującymi czynności opisane w ust. 1. Kopie umów powinny zostać
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności.
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności,
Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę, Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 8. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
1. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu umowy będą:


Ze strony Wykonawcy – ………..….….., tel. …….……….., e-mail: ……………….…,
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Ze strony Zamawiającego – ……….….….., tel. …….…….., e-mail: ……………….…,
§ 9. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujące, w szczególności Kodeks Cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej .
3. Jeżeli któreś z postanowień umowy dotknięte jest nieważnością, to ważność pozostałych
postanowień pozostaje nienaruszona, chyba że z okoliczności wynika, że bez postanowień
dotkniętych nieważnością umowa nie będzie mogła być zrealizowana.
4. W przypadku takim lub podobnym jak w ust. 3 Strony umowy zastąpią nieważne
postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie
najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio
dotyczy to także spraw nieuregulowanych w umowie.
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

Sporządziła: Angelika Konieczka
Zatwierdził: Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Hanna Skałecka
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