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ZP/128/2015
WZÓR UMOWY
Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego –
ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
zawarta w Łodzi w dniu ___ .___.2015 r. pomiędzy:
Zamawiającym:
Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075321, NIP 729-22-42-712,
REGON: 471610127
Zwanym dalej Ubezpieczającym w imieniu, którego działa:
.....................................................................................................................................................
a
Wykonawcą
.............................................................................................................
/firma/ imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres/
wpisanym do rejestru _______________ ______________________________________________ prowadzonego
przez _________________________, _________Wydział ____________________________ pod numerem _____
_______________ / prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą _______________________ NIP
________________, REGON: _______________________
Zwanym dalej Ubezpieczycielem, w imieniu którego działa:
........................................................................................................................................................
przy udziale brokera ubezpieczeniowego:
„MERYDIAN” Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A., legitymujący się Zezwoleniem Państwowego Urzędu Nadzoru
Ubezpieczeń nr 490/98 z siedzibą w Łodzi, 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233, wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048205, REGON 472042317, NIP 725-17-06-712
Zwanym dalej Brokerem, w imieniu którego działa:
........................................................................................................................................................

1.

2.

3.
4.

5.

§1
Postanowienia ogólne
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Ubezpieczyciela usługi ubezpieczenia Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki” w Łodzi w zakresie:
 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;
 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
Zakres, przedmiot oraz podstawa określenia sum gwarancyjnych dla poszczególnych ubezpieczeń zostały
określone w dokumentach przetargowych ZP/128/2015 (dalej zwanych też „Specyfikacją”) i złożonym formularzu
oferty (zwanym dalej „Ofertą Wykonawcy” ). Integralną część niniejszej Umowy stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ
– Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Ubezpieczyciel zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z warunkami określonymi w złożonej
Ofercie Wykonawcy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ubezpieczyciel oświadcza, iż jest mu znany, w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, stan zabezpieczeń
przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwprzepięciowych ubezpieczanego majątku, uznaje je za
wystarczające i nie będzie powoływał się na zapisy OWU dotyczące minimalnych wymogów dotyczących
zabezpieczeń, o ile stan ten w momencie powstania szkody nie ulegnie pogorszeniu w stosunku do opisanego
w materiałach przekazanych Ubezpieczycielowi w dokumentacji przetargowej.
Brokerem odpowiedzialnym za obsługę umowy jest MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A. z siedzibą
ul. Piotrkowska 233, 90-456 Łódź, legitymujący się Zezwoleniem Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń
nr 490/98.
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6.

W sprawach dotyczących realizacji umowy osobą do kontaktu:
· ze strony Ubezpieczającego jest:
.............................................................................i;
tel:...........................................................................6; fax.:.....................................................................,
e-mail:.....................................................................owski@iczmp.edu.pl
· ze strony Ubezpieczyciela jest:
w zakresie bieżącej obsługi:
...........................................................................................................
tel. ...................................................................... fax. ......................................................................
e-mail:.....................................................................
w zakresie likwidacji szkód jest:
...........................................................................................................
tel. ...................................................................... fax. ......................................................................
e-mail:.....................................................................
·

ze strony Brokera jest:
w zakresie bieżącej obsługi:
...........................................................................................................
tel. ...................................................................... fax. ......................................................................
e-mail:.....................................................................
w zakresie likwidacji szkód:
...........................................................................................................
tel. ...................................................................... fax. ......................................................................
e-mail:.....................................................................
Strony zobowiązują się do bieżącej aktualizacji powyższych danych.
7. Aktualizacja tych danych nie wymaga dla swej ważności formy aneksu do umowy, a jedynie pisemnego
oświadczenia.
Okres obowiązywania Umowy
§2
1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się świadczyć na rzecz Ubezpieczającego usługi ubezpieczenia, określone w § 1
niniejszej Umowy, w okresie ………………………………………
2. Termin realizacji zobowiązań Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonych może wykraczać poza termin realizacji
Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1.
2.

3.

4.
5.

Wysokość i terminy płatności składek ubezpieczenia
§3
Suma składek ubezpieczeniowych za cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia ….
wynosi brutto .................................... zł, w tym VAT – zwolniony.
Łączna składka ubezpieczenia za cały okres trwania umowy płatna będzie przelewem w odniesieniu do rocznych
okresów ubezpieczenia w 12 równych ratach – płatnych co miesiąc odpowiednio do ostatniego dnia miesiąca,
przy czym termin płatności I raty winien przypadać nie wcześniej niż 15 dni po dniu wystawienia polisy.
W przypadku, gdy termin płatności ostatniej raty wykraczałby zgodnie z powyższym poza okres ubezpieczenia,
uznaje się jako termin płatności ostatni dzień okresu ubezpieczenia.
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę złożenia przekazu
pocztowego lub dyspozycji realizacji przelewu bankowego, bez względu na jego formę (pisemną lub
elektroniczną), kwoty należnej z tytułu opłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty na wskazany rachunek
Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków
płatniczych.
Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność Ubezpieczyciela
rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia, jako początek okresu ubezpieczenia.
W przypadku szkody, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody – Ubezpieczający nie
będzie zobowiązany do uiszczenia pozostałych do zapłaty rat składki w terminach innych, niż wynikające
z zawartej umowy. Ubezpieczycielowi nie przysługuje prawo potrącenia wierzytelności o zapłatę rat
z wierzytelności o odszkodowanie.
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3.

1.
2.
3.

§4
Stawki/składki wynikające z oferty Wykonawcy obowiązywać będą przez cały okres obowiązywania niniejszej
Umowy.
Ostateczna składka może różnić się od składki zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy z uwagi na zwiększenie
lub zmniejszenie majątku Ubezpieczającego zgodnie z zapisami klauzuli automatycznego ubezpieczenia środków
trwałych/ sprzętu elektronicznego. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do aktualizacji sum ubezpieczenia
dla poszczególnych / kolejnych rocznych okresów ubezpieczenia.
W przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia,
zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawek) nie mniej korzystne
dla Ubezpieczającego/Ubezpieczonego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia – niniejsze postanowienie nie
ma zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego oraz odnowienia limitów na
pierwsze ryzyko.
§5
W przypadku zmniejszenia (w okresie ubezpieczenia) limitu sumy ubezpieczenia wynikającego z jej redukcji
o wypłacone odszkodowanie, na wniosek Ubezpieczającego (za zgodą Ubezpieczyciela) oraz za dodatkową
składką Ubezpieczyciel przywróci pierwotną wysokość sumy ubezpieczenia.
Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (w tym wynikające ze zwrotu składek
oraz innych rozliczeń) dokonywane będą proporcjonalnie do ilości dni udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, o ile
nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa mienia, która została udzielona w ramach klauzuli automatycznego ubezpieczenia
zostanie rozliczona na koniec okresu ubezpieczenia zgodnie z treścią i na zasadach przyjętej do zakresu klauzuli
automatycznego ubezpieczenia środków trwałych/ sprzętu elektronicznego.

Polisy
§6
1. Dokumentem świadczenia usługi opisanej w § 1 będą polisy ubezpieczeniowe.
2. Polisy będą wystawione na następujące okresy ubezpieczenia: ……………………………………………………………………
§7
1. Polisy będą wystawione zgodnie z zadeklarowanym zakresem ubezpieczenia (§ 1, ust. 2) w oparciu o ogólne
warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela, wraz z:
- korektami stosownymi do przyjętego zakresu ubezpieczenia,
- klauzulami zawartymi w ofercie,
które mają pierwszeństwo nad o.w.u.
2. Do wykonania ewentualnych zamówień uzupełniających zastosowanie będą miały stawki efektywne zgodnie ze
złożoną Ofertą Wykonawcy z dnia …………………... r. Składka zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości dni
udzielonej ochrony oraz bez stosowania zasady składki minimalnej dla każdej polisy.
3. W przypadku sprzeczności zapisów OWU z zapisami niniejszej umowy i jej załączników, pierwszeństwo będą mieć
zapisy umowy.
Postępowanie w razie zaistnienia szkody w ramach ubezpieczenia mienia
§8
1. W przypadku zaistnienia szkody w ubezpieczonym mieniu Ubezpieczony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14
dni od chwili uzyskania wiadomości o szkodzie, ma obowiązek powiadomić Ubezpieczyciela o jej zaistnieniu.
2. Ubezpieczający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni zawiadomić policję o każdym
wypadku pożaru, a także o każdej szkodzie jaka mogła powstać wskutek przestępstwa.
§9
1. Uprawnionym do odszkodowania z tytułu szkody w ubezpieczonym mieniu powierzonym w użytkowanie Instytutu
„Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi będzie Ubezpieczający z uwagi na zobowiązanie się do ponoszenia
kosztów odbudowy majątku po szkodzie.
Prawo odstąpienia od Umowy
§ 10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Ubezpieczający może odstąpić od umowy
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w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Ubezpieczyciel może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
Zakaz cesji
§ 11
1. Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej zgody Ubezpieczającego pod rygorem nieważności, nie może przenosić na
osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności Wykonawca:
a) nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,
b) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego,
c) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego
d) nie może dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana z
niniejszą umową, w tym w szczególności nie może zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy
Zarządu Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa, Umowy Pełnomocnictwa za wyjątkiem
pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata.
2. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności
faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez
uprzedniej, pisemnej zgody Ubezpieczającego
Zmiany umowy
§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dopuszczalne są w granicach określonych przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych. Do okoliczności, w których Strony mogą za obopólną zgodą zawrzeć aneks do
umowy zaliczamy m.in.:
a. zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy;
b. zawężenie zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacja przez Ubezpieczającego z ochrony
ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk lub określonych składników majątku własnego lub powierzonego,
wymagające ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki;
c. zwiększenie zakresu prowadzonej działalności albo potrzeba objęcia ochroną ubezpieczeniową określonych
ryzyk lub określonych składników majątku własnego lub powierzonego, powodujące konieczność rozszerzenia
lub zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki;
d. uzupełnienie sumy ubezpieczenia, limitu po wypłacie odszkodowania;
e. zmiany okresu obowiązywania umowy;
f. zmiany organizacyjne Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” istotne dla realizacji niniejszej umowy;
g. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
h. zmiany polegające na powstawaniu nowych podmiotów, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej,
zmiana nazwy lub siedziby;
i. obowiązek ubezpieczenia wynikający z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym
charakterze,
j. zmianę podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie,
k. zmiany korzystne dla Ubezpieczającego, w tym zmniejszenie stawek/ składek,
l. zmianę w okresie realizacji umowy:
- stawki VAT,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. Obowiązek udowodnienia, że zmiany
powołanych przepisów mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Ubezpieczycielu.
2. Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt l mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do doręczenia
Ubezpieczającemu szczegółowego zestawienia obejmującego kalkulację kosztów wykonania zamówienia,
ze wskazaniem w szczególności ilości osób wykonujących zamówienie wraz z wyszczególnieniem elementów
wynagrodzenia poszczególnych osób oraz kosztów ich ubezpieczenia.
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2.

3.

4.
5.

Postanowienia końcowe
§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ubezpieczyciel w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Ubezpieczającego o zmianie formy
prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie
adresu siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji
oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Ubezpieczającego na adresy podane przez
Ubezpieczyciela.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie Ogólne Warunki
Ubezpieczeń, przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 950
z późn. zm.), a także odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r.
poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą załatwiane między stronami na drodze
polubownej, w ostateczności mogą być poddawane do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy dla siedziby
Ubezpieczającego.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

za Ubezpieczającego

____________________________________

za Ubezpieczyciela

____________________________

za Brokera

___________________________________
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