Załącznik nr 3 do specyfikacji
UMOWA NR …………… Zadanie 1
Zawarta w dniu ………… 2019 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej
32-800 Brzesko, ul: Kościuszki 68
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000029598,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego,
NIP: 869-16-63-456
REGON: 000304355
…………………………………..
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a/
Przedsiębiorcą / Firmą ……………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w:
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..............................w
................, ............................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: ………, REGON:…………, NIP:……………………
reprezentowaną przez:
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”
przy udziale brokera ubezpieczeniowego DB PATRON Sp. z o. o., z siedzibą ul. Grunwaldzka 10,
treści następującej:

treści następującej:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyłonienia Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/ tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm./

§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ubezpieczenia, określonych
w załączniku nr 6 do SIWZ, w skład których wchodzą, w szczególności:
1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie
trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą / Dz. U. z 2019 r. poz. 866/,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej innej niż objęta
obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą z włączeniem
ubezpieczenia nadwyżkowego.
3) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
i posiadanego mienia – działalność pozamedyczna.
2.

Świadczenie usług ubezpieczenia będzie wykonywane zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……..2019
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3.

4.

5.

1.

Wykonawca jest obowiązany wykonywać swoje obowiązki z dołożeniem należytej staranności wymaganej
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności oraz rzetelnie informować Zamawiającego
o wynikach swojej działalności.
Wykonawca zobowiązany jest, zarówno w czasie obowiązywania umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub
zakończeniu w inny sposób, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych ze świadczeniem
usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część umowy.

§2
Umowa dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w §1 ust. 1 zawarta zostaje na okres 24 miesięcy, od dnia
01.11.2019 r. do dnia 31.10.2021 r. z podziałem na dwa okresy rozliczeniowe (okresy polisowania):
1) pierwszy okres ubezpieczenia:
od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.
2) drugi okres ubezpieczenia:
od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

2. Na każdy okres rozliczeniowy Wykonawca wystawi oddzielne polisy ubezpieczeniowe potwierdzające
zawarcie umowy ubezpieczenia.

1.
2.

§3
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu stosownych dokumentów
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia.
Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia (Polisy) stanowią integralną część umowy i nie
mogą wnosić postanowień odmiennych ani dodatkowych niż opisane w SIWZ i Załącznikach, a w razie
sprzeczności rozstrzygające znaczenie będzie mieć treść zawarta w SIWZ i załącznikach .

§4
1. Za udzieloną ochronę w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2021 r. Zamawiający zapłaci składkę
ubezpieczeniową na podstawi złożonej przez Wykonawcę oferty w łącznej wysokości:
netto …………………………………………………… zł
brutto ………………………………………………………zł
(słownie brutto/: ………………………………………………………………………………………………………………………PLN)
2. Ostateczna wysokość składki, o której mowa w ust. 1 może ulec zmianie ze względu na zmiany w przedmiocie
ubezpieczenia.
3. Wszystkie ubezpieczenia na kolejne okresy rozliczeniowe oraz doubezpieczenia zawierane w trakcie trwania
umowy, a także zwroty składek kalkulowane będą na bazie stawek zastosowanych w ofercie Wykonawcy.

1.

2.

§5
Składka wynikająca z umowy ubezpieczenia płatna będzie w czterech równych ratach, w odstępach
kwartalnych w każdym z dwóch okresów polisowania. Termin płatności pierwszej raty składki ustala się na
20 dni od daty rozpoczęcia udzielania przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej.
Terminy płatności kolejnych rat zgodnie z zapisami w dokumentach potwierdzających zawarcie umowy
ubezpieczenia (polisach).

§6
W zakresie ubezpieczeń dobrowolnych, w przypadku opóźnienia Zamawiającego z opłaceniem pierwszej lub
kolejnej raty składki Wykonawca nie odstąpi od wykonywania usługi, będącej przedmiotem zamówienia, ani nie
rozwiąże umowy jednostronnie, przed uprzednim wezwaniem Zamawiającego na piśmie do opłacenia
wymaganej raty składki z wyznaczeniem Zamawiającemu 14 dniowego terminu na jej opłacenie i zagrożeniem,
że po upływie wyznaczonego terminu odstąpi od umowy.

§7
Z tytułu umowy wieloletniej Wykonawca nie może podnosić cen składek wynikających z aktualizacji taryf
oraz zmieniać warunków ubezpieczenia.
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§8
1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, wraz z zamieszczonymi tam klauzulami regulującymi zakres i warunki
ochrony ubezpieczeniowej, do niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych
warunków ubezpieczenia tj.:
1) Owu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) Owu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) Owu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) Owu………………………………………………………………………………………………………………………….
oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm. / ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej /tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
381 z późn.zm.
/, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych /tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 473 z późn.
zm./, a także przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny /tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm./.
2. Wszelkie postanowienia Umowy oraz w SIWZ (w tym klauzule obligatoryjne oraz zaoferowane przez
Wykonawcę klauzule fakultatywne) mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych lub
szczególnych warunkach ubezpieczenia. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia
wynikającymi z Umowy oraz w SIWZ (w tym klauzuli obligatoryjne oraz zaoferowane przez Wykonawcę klauzule
fakultatywne), a postanowieniami zawartymi w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia,
zastosowanie znajdą te, które są korzystniejsze dla Zamawiającego.
3. W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które postanowienia są korzystniejsze dla
Zamawiającego, jest on uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią ogólnych lub szczególnych
warunków ubezpieczenia, a postanowieniami SIWZ lub umowy.

§9
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, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.

1.
2.

§ 10
Wszelkie zmiany warunków Umowy wymagają sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na udzielanie ochrony ubezpieczeniowej
poprzez m.in. powstanie obowiązku lub potrzeby zmiany limitów odpowiedzialności wykonawcy;
2) konieczności dostosowania umowy ubezpieczenia do zmian przedmiotu lub zakresu działalności,
powodującą zmianę składki ubezpieczeniowej określonej w § 4 ust. 1;
3) zmian dotyczących przedmiotu lub zakresu ubezpieczenia, zmian franszyz lub udziałów własnych,
zmiany wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia.
Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf.
4) zmian wysokości składki lub raty składki w wyniku zmiany (podwyższenia, uzupełnienia lub obniżenia)
wysokości sumy gwarancyjnej lub zmiany (podwyższenia, uzupełnienia lub obniżenia) limitów
odpowiedzialności, w przypadku:
- obniżenia lub wyczerpania limitów lub podlimitów odpowiedzialności w wyniku wypłaty świadczenia z
umowy ubezpieczenia,
Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w SIWZ zapisami klauzuli warunków i taryf
5) zmiany limitów lub podlimitów odpowiedzialności Wykonawcy mających zastosowanie w ubezpieczeniu,
jeżeli zmiana ta ma wpływ na zmianę wysokości łącznej składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 4 ust.
1 Umowy, na wniosek Zamawiającego w następujących okolicznościach:
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

a) nastąpi obniżenie lub wyczerpanie limitów lub podlimitów odpowiedzialności w wyniku wypłaty
świadczenia z umowy ubezpieczenia,
b) nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa
d) nastąpi zmiana w strukturze organizacyjnej Zamawiającego.
Warunkiem dokonania zmian określonych w ust. 2 są uzasadnione potrzeby Zamawiającego, w
szczególności zmiany zakresów ubezpieczenia lub zmiany struktury organizacyjnej Zamawiającego lub
zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku wystąpienia jednej ze zmian
przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.
zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług (zmiana stawki podatku od towarów i usług dotyczyć będzie składki,
w części, w jakiej dotyczą jej te zmiany przepisów);
2) 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177)
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, poprzez zmianę
wysokości składki określonej w Umowie na zasadach określonych w ust. 5-13.
Zmiany postanowień Umowy, o których mowa w ust. 4, obowiązują od dnia wejścia w życie przepisów
prawa wprowadzających te zmiany, z zastrzeżeniem, że zmiana postanowień Umowy w tym zakresie nie
może nastąpić wcześniej niż po upływie co najmniej 12 miesięcy obowiązywania Umowy, a w przypadku:
1) zmiany przepisów, o której mowa w ust. 4 pkt 1, zmiana wysokości składki (uwzględnienie
nowej stawki podatku od towarów i usług) nastąpi automatycznie w dacie określonej przez
przepisy wprowadzające zmianę stawki podatku od towarów i usług bez konieczności
podpisywania odrębnego aneksu do Umowy;
2) zmiany przepisów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, zmiana składki nastąpi nie wcześniej niż
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zamawiający zaakceptował
wniosek Wykonawcy o zmianę składki, o którym mowa w ust. 9, z uwzględnieniem
postanowień ust. 10 i 11.
W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wysokość składki określona w Umowie,
zostanie zmieniona odpowiednio do zmiany wartości podatku od towarów i usług wynikającej z nowych
przepisów.
W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wysokość składki określona w § 4 ust.1
Umowy, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej przez Wykonawcę zmiany
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającej ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej określonych w nowych przepisach, z uwzględnieniem zmiany wszystkich obciążeń
publicznoprawnych związanych z tą zmianą, proporcjonalnie do zaangażowania tych osób w wykonanie
zamówienia i wpływu ich pierwotnego wynagrodzenia na wysokość składki określoną w Umowie.
W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 4 pkt 3, wysokość składki określona w § 4 ust. 1,
zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej przez Wykonawcę zmiany
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającej ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne określonych w
nowych przepisach przy zachowaniu dotychczasowej kwoty ich wynagrodzenia, proporcjonalnie do
zaangażowania tych osób w wykonanie zamówienia i wpływu ich pierwotnego wynagrodzenia na wysokość
składki określoną w § 4 ust. 1 Umowy.
Wprowadzenie zmiany wysokości składki w przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i
3, wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia określonego w
Umowie wraz z dokumentami uzasadniającymi bezpośredni wpływ odpowiednich zmian przepisów na
koszty wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:
1) szczegółowego kosztorysu uzasadniającego wpływ wynagrodzenia osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie na całkowite koszty Wykonawcy, łączną wysokość składki
uwzględniającego wszystkie pozostałe elementy mające wpływ na wysokość składki przed
zmianą przepisów i po wprowadzeniu tej zmiany;
2) poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających:
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a)

10.

11.

12.
13.

liczbę osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji przedmiotu Umowy wraz
z informacją o rodzajach posiadanych przez nich umów oraz wysokości wynagrodzenia wraz z
kwotami składek w części finansowanej przez Wykonawcę,
b) liczbę roboczogodzin przepracowanych przez osoby zaangażowane przy realizacji przedmiotu
Umowy,
c) procentowe zaangażowanie czasu pracy określonego w umowie zawartej pomiędzy daną
osobą a Wykonawcą na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy oraz część wynagrodzenia
odpowiadają temu zakresowi.
Wykonawca odpowiada za złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 9, w terminie umożliwiającym
Zamawiającemu sprawdzenie poprawności przedłożonych dokumentów oraz zasadności dokonanych
wyliczeń, zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń przez Zamawiającego i ustosunkowanie się do nich przez
Wykonawcę, z uwzględnieniem postanowień ust. 5. W tym celu Wykonawca może wykorzystać w
szczególności okres między publikacją aktu prawnego wprowadzającego zmiany przepisów, o których mowa
w ust. 4 pkt 2 i 3, a jego wejściem w życie.
Zamawiający w terminie 30 dni licząc od dnia każdorazowego otrzymania dokumentów, o których mowa w
ust. 9, informuje Wykonawcę o zaakceptowaniu wniosku o zmianę wynagrodzenia albo zgłasza zastrzeżenia
lub uwagi do przedłożonych dokumentów, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do zastrzeżeń lub uwag Zamawiającego w terminie
uwzględniającym postanowienia ust. 5 i 10.
Zamawiający akceptuje wniosek o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 9, wyłącznie w przypadku
jeżeli Wykonawca udowodni ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana przepisów, o których mowa w
ust. 4 pkt 2 lub 3, ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz określi stopień, w
jakim ta zamian wpływa na wysokość składki określoną w Umowie. Brak reakcji Zamawiającego w terminie
określonym w ust. 11 rozumiany jest jako zaakceptowanie wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia.

§ 11
Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani
rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być
przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie
może również zawrzeć umowy z osobą trzecią w celu wystąpienia w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu
cywilnego), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.

§ 12
W zakresie realizacji zamówienia występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040, z późn.zm./. W związku z powyższym ma zastosowanie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp i Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
zamówienie.
1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia
zatrudniał na umowę o pracę osobę/osoby wykonującą/wykonujące czynności dotyczące bieżącej obsługi
zawartych umów ubezpieczenia.
2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowny na realizację zamówienia dostarczy
zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały opisane powyżej czynności na podstawie umowy o
pracę. Wykaz osób musi zawierać informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika, datę zawarcia
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Zatrudnienie
powinno trwać minimalnie przez okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa powyżej;
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3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o
przedłożenie aktualnego wykazu osób wykonujących opisane powyżej czynności na podstawie
umowy o pracę, natomiast wykonawca ma obowiązek przedłożyć ten wykaz zamawiającemu
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od pisemnego wezwania; wykaz powinien
zawierać elementy wymienione w pkt 2,
b) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane powyżej czynności zamawiający przewiduje
sankcję
w
postaci
obowiązku
zapłaty
przez
wykonawcę
kary
umownej
w wysokości 500 zł za każdy dzień niespełnienia tego wymogu,
c)

naruszenie obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących wymienione powyżej
czynności, opisanego w pkt 2 oraz w pkt 3 lit.”a” traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych
wskazane powyżej czynności, w takiej sytuacji wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w
wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu w/w wykazu. Jeżeli zwłoka przekroczy 10 dni
zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy wykonawcy i prawo do naliczenia
kary umownej w wysokości 30% ceny oferty wykonawcy,

d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy
o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez wykonawcę obowiązku, o którym mowa w
niniejszym paragrafie.

1.

2.
3.

§ 13
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w
następujących okolicznościach, tj. gdy:
1) zostanie złożony wniosek o upadłość lub rozpocznie się proces likwidacji firmy Wykonawcy;
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowy w sposób prawidłowy pomimo
uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania go do tego przez Zamawiającego ze wskazaniem
stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości. W przypadku wypowiedzenia umowy przez
Zamawiającego z przyczyny wskazanej w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest do
realizacji postanowień niniejszej umowy do czasu podpisania przez Zamawiającego umowy z
nowym Wykonawcą, nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy.
Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, Wykonawcy należy się
składka za okres, w którym udzielał on faktycznej ochrony ubezpieczeniowej, nie dłuższy jednak niż
okres obowiązywania niniejszej umowy. W takim przypadku, Wykonawcy, należna będzie składka w
wysokości proporcjonalnej do okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego okresu
ubezpieczenia, w którym nastąpiło rozwiązanie niniejszej umowy.
§14
W przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawarcie umów
ubezpieczenia nie będzie wiązało się z uzyskaniem przez Zamawiającego członkowstwa w TUW, a w
szczególności – z zobowiązaniem Zamawiającego do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa przez
wnoszenie dodatkowej składki oraz z możliwością zmniejszenia świadczeń towarzystwa na rzecz
zamawiającego z tytułu ubezpieczeń. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży statut
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towarzystwa, który stanowić będzie integralną część umowy (zapis będzie miał zastosowanie wyłącznie
w odniesieniu do Wykonawcy działającego w formie TUW).
1.

2.
3.
4.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, a także dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia publicznego –
znak sprawy 55/19
Ewentualne sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obie Strony.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
3. OWU Wykonawcy
4. Formularz cenowy dla zadania 1 zamówienia
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UMOWA NR …………… Zadanie 2
Zawarta w dniu ………… 2019 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej
32-800 Brzesko, ul: Kościuszki 68
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000029598,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego,
NIP: 869-16-63-456
REGON: 000304355
…………………………………..
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a/
Przedsiębiorcą / Firmą ……………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w:
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..............................w
................, ............................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: ………, REGON:…………, NIP:……………………
reprezentowaną przez:
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”
przy udziale brokera ubezpieczeniowego DB PATRON Sp. z o. o., z siedzibą ul. Grunwaldzka 10,
treści następującej:

treści następującej:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyłonienia Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/ tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm./

§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ubezpieczenia, określonych w
załączniku nr 6 do SIWZ, w skład których wchodzą, w szczególności:
1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;
2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
2.
3.

4.

5.

Świadczenie usług ubezpieczenia będzie wykonywane zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……..2019
Wykonawca jest obowiązany wykonywać swoje obowiązki z dołożeniem należytej staranności wymaganej
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności oraz rzetelnie informować Zamawiającego
o wynikach swojej działalności.
Wykonawca zobowiązany jest, zarówno w czasie obowiązywania umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub
zakończeniu w inny sposób, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych ze świadczeniem
usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część umowy.

Strona 8 z 21

Załącznik nr 3 do specyfikacji

1.

§2
Umowa dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w §1 ust. 1 zawarta zostaje na okres 24 miesięcy, od dnia
01.11.2019 r. do dnia 31.10.2021 r. z podziałem na dwa okresy rozliczeniowe (okresy polisowania):
1) pierwszy okres ubezpieczenia: od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.
2) drugi okres ubezpieczenia:
od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

2. Na każdy okres rozliczeniowy Wykonawca wystawi oddzielne polisy ubezpieczeniowe potwierdzające
zawarcie umowy ubezpieczenia.

1.
2.

§3
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu stosownych dokumentów
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia.
Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia (Polisy) stanowią integralną część umowy i nie
mogą wnosić postanowień odmiennych ani dodatkowych niż opisane w SIWZ i Załącznikach, a w razie
sprzeczności rozstrzygające znaczenie będzie mieć treść zawarta w SIWZ i załącznikach .

§4
1. Za udzieloną ochronę w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2021 r. Zamawiający zapłaci składkę
ubezpieczeniową na podstawi złożonej przez Wykonawcę oferty w łącznej wysokości:
netto …………………………………………………… zł
brutto ………………………………………………………zł
(słownie brutto/: ………………………………………………………………………………………………………………………PLN)
2. Ostateczna wysokość składki może ulec zmianie ze względu na zmiany w przedmiocie ubezpieczenia.
3. Wszystkie ubezpieczenia na kolejne okresy rozliczeniowe oraz doubezpieczenia zawierane w trakcie trwania
umowy, a także zwroty składek kalkulowane będą na bazie stawek zastosowanych w ofercie Wykonawcy.

1.

2.

§5
Składka wynikająca z umowy ubezpieczenia płatna będzie w czterech równych ratach, w odstępach
kwartalnych w każdym z dwóch okresów polisowania. Termin płatności pierwszej raty składki ustala się na
20 dni od daty rozpoczęcia udzielania przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej.
Terminy płatności kolejnych rat zgodnie z zapisami w dokumentach potwierdzających zawarcie umowy
ubezpieczenia (polisach).

§6
W zakresie ubezpieczeń dobrowolnych, w przypadku opóźnienia Zamawiającego z opłaceniem pierwszej lub
kolejnej raty składki Wykonawca nie odstąpi od wykonywania usługi, będącej przedmiotem zamówienia, ani nie
rozwiąże umowy jednostronnie, przed uprzednim wezwaniem Zamawiającego na piśmie do opłacenia
wymaganej raty składki z wyznaczeniem Zamawiającemu 14 dniowego terminu na jej opłacenie i zagrożeniem,
że po upływie wyznaczonego terminu odstąpi od umowy.
§7
Z tytułu umowy wieloletniej Wykonawca nie może podnosić cen składek wynikających z aktualizacji taryf
oraz zmieniać warunków ubezpieczenia.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, wraz z zamieszczonymi tam klauzulami regulującymi zakres i warunki
ochrony ubezpieczeniowej, do niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych
warunków ubezpieczenia tj.:
1) Owu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) Owu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) Owu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) Owu………………………………………………………………………………………………………………………….
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oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. /
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej /t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 381,
ze późn.zm./, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych /tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 473 z późn. zm./, a także
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny /t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm./.
2. Wszelkie postanowienia Umowy oraz w SIWZ (w tym klauzule obligatoryjne oraz zaoferowane przez
Wykonawcę klauzule fakultatywne) mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych lub
szczególnych warunkach ubezpieczenia. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia
wynikającymi z Umowy oraz w SIWZ (w tym klauzuli obligatoryjne oraz zaoferowane przez Wykonawcę klauzule
fakultatywne), a postanowieniami zawartymi w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia,
zastosowanie znajdą te, które są korzystniejsze dla Zamawiającego.
3. W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które postanowienia są korzystniejsze dla
Zamawiającego, jest on uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią ogólnych lub szczególnych
warunków ubezpieczenia, a postanowieniami SIWZ lub umowy.

§9
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, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.

§ 10
Wszelkie zmiany warunków Umowy wymagają sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na udzielanie ochrony ubezpieczeniowej poprzez
m.in. powstanie obowiązku lub potrzeby zmiany limitów odpowiedzialności wykonawcy;
2) konieczności dostosowania umowy ubezpieczenia do zmian przedmiotu lub zakresu działalności,
powodującą zmianę składki ubezpieczeniowej określonej w § 4 ust. 1;
3) zmian dotyczących przedmiotu lub zakresu ubezpieczenia, zmian franszyz lub udziałów własnych,
zmiany wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia – w przypadku zmiany
wartości majątku w okresie ubezpieczenia lub w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie po
rozpoczęciu okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w SIWZ, zapisami
klauzuli warunków i taryf lub klauzuli automatycznego pokrycia;
4) zmian wysokości składki lub raty składki w wyniku zmiany (podwyższenia, uzupełnienia lub obniżenia)
limitów odpowiedzialności, w przypadku:
-a) obniżenia lub wyczerpania limitów lub podlimitów odpowiedzialności w wyniku wypłaty świadczenia z
umowy ubezpieczenia,
-b) zmiany wartości lub rodzaju posiadanego przez Zamawiającego majątku.
Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w SIWZ zapisami klauzuli warunków i taryf lub klauzuli
automatycznego pokrycia,
5)zmiany wysokości składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku
zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową).
Składka będzie rozliczana zgodnie z określonym zapisami w SIWZ klauzuli warunków i taryf lub klauzuli
automatycznego pokrycia,
6)zmiany limitów lub podlimitów odpowiedzialności Wykonawcy mających zastosowanie w ubezpieczeniu,
jeżeli zmiana ta ma wpływ na zmianę wysokości łącznej składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 4 ust.
1 Umowy, na wniosek Zamawiającego w następujących okolicznościach:
a) nastąpi obniżenie lub wyczerpanie limitów lub podlimitów odpowiedzialności w wyniku wypłaty
świadczenia z umowy ubezpieczenia,

1.
2.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

b) nastąpi zmiana wartości posiadanego przez Zamawiającego majątku;
c) nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa
d) nastąpi zmiana w strukturze organizacyjnej Zamawiającego.
Warunkiem dokonania zmian określonych w ust. 2 są uzasadnione potrzeby Zamawiającego, w
szczególności zmiany zakresów ubezpieczenia lub zmiany struktury organizacyjnej Zamawiającego lub
zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku wystąpienia jednej ze zmian
przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.
zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług (zmiana stawki podatku od towarów i usług dotyczyć będzie składki,
w części, w jakiej dotyczą jej te zmiany przepisów);
2) 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177/;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, poprzez zmianę
wysokości składki określonej w Umowie na zasadach określonych w ust. 5-13.
Zmiany postanowień Umowy, o których mowa w ust. 4, obowiązują od dnia wejścia w życie przepisów
prawa wprowadzających te zmiany, z zastrzeżeniem, że zmiana postanowień Umowy w tym zakresie nie
może nastąpić wcześniej niż po upływie co najmniej 12 miesięcy obowiązywania Umowy, a w przypadku:
1) zmiany przepisów, o której mowa w ust. 4 pkt 1, zmiana wysokości składki (uwzględnienie nowej
stawki podatku od towarów i usług) nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy
wprowadzające zmianę stawki podatku od towarów i usług bez konieczności podpisywania
odrębnego aneksu do Umowy;
2) zmiany przepisów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, zmiana składki nastąpi nie wcześniej niż od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zamawiający zaakceptował
wniosek Wykonawcy o zmianę składki, o którym mowa w ust. 9, z uwzględnieniem postanowień
ust. 10 i 11.
W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wysokość składki określona w Umowie,
zostanie zmieniona odpowiednio do zmiany wartości podatku od towarów i usług wynikającej z nowych
przepisów.
W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wysokość składki określona w § 4 ust.
1Umowy, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej przez Wykonawcę
zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającej ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej określonych w nowych przepisach, z uwzględnieniem zmiany wszystkich obciążeń
publicznoprawnych związanych z tą zmianą, proporcjonalnie do zaangażowania tych osób w wykonanie
zamówienia i wpływu ich pierwotnego wynagrodzenia na wysokość składki określoną w Umowie.
W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 4 pkt 3, wysokość składki określona w § 4 ust. 1,
zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej przez Wykonawcę zmiany
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającej ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne określonych w
nowych przepisach przy zachowaniu dotychczasowej kwoty ich wynagrodzenia, proporcjonalnie do
zaangażowania tych osób w wykonanie zamówienia i wpływu ich pierwotnego wynagrodzenia na wysokość
składki określoną w § 4 ust. 1 Umowy.
Wprowadzenie zmiany wysokości składki w przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i
3, wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia określonego w
Umowie wraz z dokumentami uzasadniającymi bezpośredni wpływ odpowiednich zmian przepisów na
koszty wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:
1) szczegółowego kosztorysu uzasadniającego wpływ wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie na całkowite koszty Wykonawcy, łączną wysokość składki uwzględniającego wszystkie
pozostałe elementy mające wpływ na wysokość składki przed zmianą przepisów i po wprowadzeniu
tej zmiany;
2) poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających:
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10.

11.

12.
13.

a) liczbę osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji przedmiotu Umowy wraz z informacją o
rodzajach posiadanych przez nich umów oraz wysokości wynagrodzenia wraz z kwotami składek w
części finansowanej przez Wykonawcę,
b) liczbę roboczogodzin przepracowanych przez osoby zaangażowane przy realizacji przedmiotu
Umowy,
c) procentowe zaangażowanie czasu pracy określonego w umowie zawartej pomiędzy daną osobą a
Wykonawcą na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy oraz część wynagrodzenia odpowiadają
temu zakresowi.
Wykonawca odpowiada za złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 9, w terminie umożliwiającym
Zamawiającemu sprawdzenie poprawności przedłożonych dokumentów oraz zasadności dokonanych
wyliczeń, zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń przez Zamawiającego i ustosunkowanie się do nich przez
Wykonawcę, z uwzględnieniem postanowień ust. 5. W tym celu Wykonawca może wykorzystać w
szczególności okres między publikacją aktu prawnego wprowadzającego zmiany przepisów, o których mowa
w ust. 4 pkt 2 i 3, a jego wejściem w życie.
Zamawiający w terminie 30 dni licząc od dnia każdorazowego otrzymania dokumentów, o których mowa w
ust. 9, informuje Wykonawcę o zaakceptowaniu wniosku o zmianę wynagrodzenia albo zgłasza zastrzeżenia
lub uwagi do przedłożonych dokumentów, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do zastrzeżeń lub uwag Zamawiającego w terminie
uwzględniającym postanowienia ust. 5 i 10.
Zamawiający akceptuje wniosek o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 9, wyłącznie w przypadku
jeżeli Wykonawca udowodni ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana przepisów, o których mowa w
ust. 4 pkt 2 lub 3, ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz określi stopień, w
jakim ta zamian wpływa na wysokość składki określoną w Umowie. Brak reakcji Zamawiającego w terminie
określonym w ust. 11 rozumiany jest jako zaakceptowanie wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia.

§ 11
Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani
rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być
przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie
może również zawrzeć umowy z osobą trzecią w celu wystąpienia w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu
cywilnego), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.

§ 12
W zakresie realizacji zamówienia występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040, z późn.zm./. W związku z powyższym ma zastosowanie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp i Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
zamówienie.
1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na
umowę o pracę osobę/osoby wykonującą/wykonujące czynności dotyczące bieżącej obsługi zawartych umów
ubezpieczenia.

2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowny na realizację zamówienia dostarczy
zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały opisane powyżej czynności na podstawie umowy o pracę.
Wykaz osób musi zawierać informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika, datę zawarcia umowy o
pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Zatrudnienie powinno trwać
minimalnie przez okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa powyżej;
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3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o
których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o
przedłożenie aktualnego wykazu osób wykonujących opisane powyżej czynności na podstawie umowy
o pracę, natomiast wykonawca ma obowiązek przedłożyć ten wykaz zamawiającemu niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 3 dni od pisemnego wezwania; wykaz powinien zawierać elementy
wymienione w pkt 2;
b) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane powyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień
niespełnienia tego wymogu,
c) naruszenie obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących wymienione powyżej
czynności, opisanego w pkt 2 i pkt 3 lit.”a” traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane powyżej
czynności, w takiej sytuacji wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za
każdy dzień zwłoki w dostarczeniu w/w wykazu. Jeżeli zwłoka przekroczy 10 dni zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy wykonawcy i prawo do naliczenia kary umownej w
wysokości 30% ceny oferty wykonawcy,
d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o
przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez wykonawcę obowiązku, o którym mowa w
niniejszym paragrafie.

1.

2.
3.

§ 13
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w następujących
okolicznościach, tj. gdy:
1) zostanie złożony wniosek o upadłość lub rozpocznie się proces likwidacji firmy Wykonawcy;
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowy w sposób prawidłowy pomimo
uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania go do tego przez Zamawiającego ze wskazaniem
stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości. W przypadku wypowiedzenia umowy przez
Zamawiającego z przyczyny wskazanej w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest do
realizacji postanowień niniejszej umowy do czasu podpisania przez Zamawiającego umowy z
nowym Wykonawcą, nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy.
Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, Wykonawcy należy się składka
za okres, w którym udzielał on faktycznej ochrony ubezpieczeniowej, nie dłuższy jednak niż okres
obowiązywania niniejszej umowy. W takim przypadku, Wykonawcy, należna będzie składka w wysokości
proporcjonalnej do okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego okresu ubezpieczenia,
w którym nastąpiło rozwiązanie niniejszej umowy.
§14

W przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawarcie umów
ubezpieczenia nie będzie wiązało się z uzyskaniem przez zamawiającego członkowstwa w TUW, a w szczególności
– z zobowiązaniem Zamawiającego do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej
składki oraz z możliwością zmniejszenia świadczeń towarzystwa na rzecz zamawiającego z tytułu ubezpieczeń.

Strona 13 z 21

Załącznik nr 3 do specyfikacji
Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży statut towarzystwa, który stanowić będzie integralną część
umowy (zapis będzie miał zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy działającego w formie TUW)
1.

2.
3.
4.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, a także dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia publicznego –
znak sprawy 55/19
Ewentualne sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obie Strony.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
3. OWU Wykonawcy
4. Formularz cenowy dla zadania 2 zamówienia
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UMOWA NR …………… Zadanie 3
Zawarta w dniu ………… 2019 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej
32-800 Brzesko, ul: Kościuszki 68
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000029598,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego,
NIP: 869-16-63-456
REGON: 000304355
…………………………………..
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a/
Przedsiębiorcą / Firmą ……………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w:
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..............................w
................, ............................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: ………, REGON:…………, NIP:……………………
reprezentowaną przez:
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”
przy udziale brokera ubezpieczeniowego DB PATRON Sp. z o. o., z siedzibą ul. Grunwaldzka 10,
treści następującej:

treści następującej:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyłonienia Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/ tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm./

§1
1.Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ubezpieczenia, określonych
w załączniku nr 6 do SIWZ, w skład których wchodzą, w szczególności:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie Auto-casco,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) ubezpieczenia Assistance,
2.

Świadczenie usług ubezpieczenia będzie wykonywane zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……..2019
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3.

4.

5.

Wykonawca jest obowiązany wykonywać swoje obowiązki z dołożeniem należytej staranności wymaganej
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności oraz rzetelnie informować Zamawiającego
o wynikach swojej działalności.
Wykonawca zobowiązany jest, zarówno w czasie obowiązywania umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub
zakończeniu w inny sposób, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych ze świadczeniem
usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część umowy.

1.

§2
Umowa dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w §1 ust. 1 zawarta zostaje na okres 24 miesięcy, od
dnia 01.11.2019 r. do dnia 31.10.2021 r. z podziałem na dwa okresy rozliczeniowe (okresy polisowania):
1)
2)

2.

1.
2.

pierwszy okres ubezpieczenia:
drugi okres ubezpieczenia:

od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.
od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

W ramach umowy Ubezpieczyciel wystawi polisy potwierdzające zawarcie konkretnych umów
ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów, w zakresie i na okresy wskazane w załączniku nr 4 do
SIWZ (wykaz pojazdów zamawiającego). Polisy ubezpieczeniowe będą wystawione na okres 12
miesięcy.

§3
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu stosownych dokumentów
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia.
Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia (Polisy) stanowią integralną część umowy i nie
mogą wnosić postanowień odmiennych ani dodatkowych niż opisane w SIWZ i Załącznikach, a w razie
sprzeczności rozstrzygające znaczenie będzie mieć treść zawarta w SIWZ i załącznikach .

§4
1. Za udzieloną ochronę w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2021 r. Zamawiający zapłaci składkę
ubezpieczeniową na podstawi złożonej przez Wykonawcę oferty w łącznej wysokości:
netto …………………………………………………… zł
brutto ………………………………………………………zł
(słownie brutto/: ………………………………………………………………………………………………………………………PLN)
2. Ostateczna wysokość składki może ulec zmianie ze względu na zmiany w przedmiocie ubezpieczenia.
3. Wszystkie ubezpieczenia na kolejne okresy rozliczeniowe oraz doubezpieczenia zawierane w trakcie trwania
umowy, a także zwroty składek kalkulowane będą na bazie stawek zastosowanych w ofercie Wykonawcy.

1.

2.

§5
Składka wynikająca z umowy ubezpieczenia płatna będzie w czterech równych ratach, w odstępach
kwartalnych w każdym z dwóch okresów polisowania. Termin płatności pierwszej raty składki ustala się na
20 dni od daty rozpoczęcia udzielania przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej.
Terminy płatności kolejnych rat zgodnie z zapisami w dokumentach potwierdzających zawarcie umowy
ubezpieczenia (polisach).

§6
W zakresie ubezpieczeń dobrowolnych, w przypadku opóźnienia Zamawiającego z opłaceniem pierwszej lub
kolejnej raty składki Wykonawca nie odstąpi od wykonywania usługi, będącej przedmiotem zamówienia, ani nie
rozwiąże umowy jednostronnie, przed uprzednim wezwaniem Zamawiającego na piśmie do opłacenia
wymaganej raty składki z wyznaczeniem Zamawiającemu 14 dniowego terminu na jej opłacenie i zagrożeniem,
że po upływie wyznaczonego terminu odstąpi od umowy.
§7
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Z tytułu umowy wieloletniej Wykonawca nie może podnosić cen składek wynikających z aktualizacji taryf
oraz zmieniać warunków ubezpieczenia.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, wraz z zamieszczonymi tam klauzulami regulującymi zakres i warunki
ochrony ubezpieczeniowej, do niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych
warunków ubezpieczenia tj.:
1) Owu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) Owu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) Owu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) Owu………………………………………………………………………………………………………………………….
oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm. / ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej /t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 381, z późn. zm./, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych /tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 473 z późn.
zm./, a także przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny /t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn.
zm./.
2. Wszelkie postanowienia Umowy oraz w SIWZ (w tym klauzule obligatoryjne oraz zaoferowane przez
Wykonawcę klauzule fakultatywne) mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych lub
szczególnych warunkach ubezpieczenia. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami
ubezpieczenia wynikającymi z Umowy oraz w SIWZ (w tym klauzuli obligatoryjne oraz zaoferowane przez
Wykonawcę klauzule fakultatywne), a postanowieniami zawartymi w ogólnych lub szczególnych warunkach
ubezpieczenia, zastosowanie znajdą te, które są korzystniejsze dla Zamawiającego.
3. W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które postanowienia są korzystniejsze dla
Zamawiającego, jest on uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią ogólnych lub szczególnych
warunków ubezpieczenia, a postanowieniami SIWZ lub umowy.

§9
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
1.

1.
2.

§ 10
Wszelkie zmiany warunków Umowy wymagają sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na udzielanie ochrony ubezpieczeniowej
poprzez m.in. powstanie obowiązku lub potrzeby zmiany limitów odpowiedzialności wykonawcy;
2) konieczności dostosowania umowy ubezpieczenia do zmian przedmiotu lub zakresu działalności,
powodującą zmianę składki ubezpieczeniowej określonej w § 4 ust. 1;
3) zmian dotyczących przedmiotu lub zakresu ubezpieczenia, zmian franszyz lub udziałów własnych,
zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach dobrowolnych w przypadku zmiany sumy
ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości pojazdów w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia
pojazdów w okresie po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z
określonymi w SIWZ zapisami klauzuli warunków i taryf;
4) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w wyniku
podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności. Składka będzie
rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ zapisami klauzuli warunków i taryf.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Warunkiem dokonania zmian określonych w ust. 2 są uzasadnione potrzeby Zamawiającego, w szczególności
zmiany zakresów ubezpieczenia lub zmiany struktury organizacyjnej Zamawiającego lub zmiany regulacji
prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku wystąpienia jednej ze zmian
przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.
zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług (zmiana stawki podatku od towarów i usług dotyczyć będzie składki,
w części, w jakiej dotyczą jej te zmiany przepisów);
2) 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177);
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, poprzez zmianę
wysokości składki określonej w Umowie na zasadach określonych w ust. 5-13.
Zmiany postanowień Umowy, o których mowa w ust. 4, obowiązują od dnia wejścia w życie przepisów
prawa wprowadzających te zmiany, z zastrzeżeniem, że zmiana postanowień Umowy w tym zakresie nie
może nastąpić wcześniej niż po upływie co najmniej 12 miesięcy obowiązywania Umowy, a w przypadku:
1) zmiany przepisów, o której mowa w ust. 4 pkt 1, zmiana wysokości składki (uwzględnienie nowej stawki
podatku od towarów i usług) nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające
zmianę stawki podatku od towarów i usług bez konieczności podpisywania odrębnego aneksu do
Umowy;
2) zmiany przepisów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, zmiana składki nastąpi nie wcześniej niż od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zamawiający zaakceptował wniosek
Wykonawcy o zmianę składki, o którym mowa w ust. 9, z uwzględnieniem postanowień ust. 10 i 11.
W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wysokość składki określona w Umowie,
zostanie zmienione odpowiednio do zmiany wartości podatku od towarów i usług wynikającej z nowych
przepisów.
W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wysokość składki określona w § 4 ust. 1
Umowy, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej przez Wykonawcę zmiany
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającej ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej określonych w nowych przepisach, z uwzględnieniem zmiany wszystkich obciążeń
publicznoprawnych związanych z tą zmianą, proporcjonalnie do zaangażowania tych osób w wykonanie
zamówienia i wpływu ich pierwotnego wynagrodzenia na wysokość składki określoną w Umowie.
W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 4 pkt 3, wysokość składki określona w § 4 ust. 1,
zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej przez Wykonawcę zmiany
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającej ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne określonych w
nowych przepisach przy zachowaniu dotychczasowej kwoty ich wynagrodzenia, proporcjonalnie do
zaangażowania tych osób w wykonanie zamówienia i wpływu ich pierwotnego wynagrodzenia na wysokość
składki określoną w § 4 ust. 1 Umowy.
Wprowadzenie zmiany wysokości składki w przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i
3, wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia określonego w
Umowie wraz z dokumentami uzasadniającymi bezpośredni wpływ odpowiednich zmian przepisów na
koszty wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:
1) szczegółowego kosztorysu uzasadniającego wpływ wynagrodzenia osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie na całkowite koszty Wykonawcy, łączną wysokość składki
uwzględniającego wszystkie pozostałe elementy mające wpływ na wysokość składki przed
zmianą przepisów i po wprowadzeniu tej zmiany;
2) poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających:
a) liczbę osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji przedmiotu Umowy wraz
z informacją o rodzajach posiadanych przez nich umów oraz wysokości wynagrodzenia wraz z
kwotami składek w części finansowanej przez Wykonawcę,
b) liczbę roboczogodzin przepracowanych przez osoby zaangażowane przy realizacji przedmiotu
Umowy,
Strona 18 z 21

Załącznik nr 3 do specyfikacji
c)

10.

11.

12.
13.

procentowe zaangażowanie czasu pracy określonego w umowie zawartej pomiędzy daną
osobą a Wykonawcą na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy oraz część wynagrodzenia
odpowiadają temu zakresowi.
Wykonawca odpowiada za złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 9, w terminie umożliwiającym
Zamawiającemu sprawdzenie poprawności przedłożonych dokumentów oraz zasadności dokonanych
wyliczeń, zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń przez Zamawiającego i ustosunkowanie się do nich przez
Wykonawcę, z uwzględnieniem postanowień ust. 5. W tym celu Wykonawca może wykorzystać w
szczególności okres między publikacją aktu prawnego wprowadzającego zmiany przepisów, o których mowa
w ust. 4 pkt 2 i 3, a jego wejściem w życie.
Zamawiający w terminie 30 dni licząc od dnia każdorazowego otrzymania dokumentów, o których mowa w
ust. 9, informuje Wykonawcę o zaakceptowaniu wniosku o zmianę wynagrodzenia albo zgłasza zastrzeżenia
lub uwagi do przedłożonych dokumentów, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do zastrzeżeń lub uwag Zamawiającego w terminie
uwzględniającym postanowienia ust. 5 i 10.
Zamawiający akceptuje wniosek o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 9, wyłącznie w przypadku
jeżeli Wykonawca udowodni ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana przepisów, o których mowa w
ust. 4 pkt 2 lub 3, ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz określi stopień, w
jakim ta zamian wpływa na wysokość składki określoną w Umowie. Brak reakcji Zamawiającego w terminie
określonym w ust. 11 rozumiany jest jako zaakceptowanie wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia

§ 11
Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani
rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być
przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie
może również zawrzeć umowy z osobą trzecią w celu wystąpienia w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu
cywilnego), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.

§ 12
W zakresie realizacji zamówienia występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040, ze zmianami/. W związku z powyższym ma zastosowanie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp i zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
zamówienie.
1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia
zatrudniał na umowę o pracę osobę/osoby wykonującą/wykonujące czynności dotyczące bieżącej obsługi
zawartych umów ubezpieczenia.
2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowny na realizację zamówienia dostarczy
zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały opisane powyżej czynności na podstawie umowy
o pracę. Wykaz osób musi zawierać informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres wykonywanych przez niego czynności.
Zatrudnienie powinno trwać minimalnie przez okres wykonywania odpowiednich czynności, o których
mowa powyżej;
3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych
wymagań:
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a)

zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o
przedłożenie aktualnego wykazu osób wykonujących opisane powyżej czynności na podstawie
umowy o pracę, natomiast wykonawca ma obowiązek przedłożyć ten wykaz zamawiającemu
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od pisemnego wezwania; wykaz powinien
zawierać elementy wymienione w pkt 2,

b) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane powyżej czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 500 zł za każdy
dzień niespełnienia tego wymogu,
c)

naruszenie obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących wymienione powyżej
czynności, opisanego w pkt 2 oraz w pkt 3 lit. „a” traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych
wskazane powyżej czynności, w takiej sytuacji wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w
wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu w/w wykazu. Jeżeli zwłoka przekroczy 10 dni
zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy wykonawcy i prawo do naliczenia
kary umownej w wysokości 30% ceny oferty wykonawcy,

d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy
o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez wykonawcę obowiązku, o którym mowa w
niniejszym paragrafie.

1.

2.
3.

§ 13
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w następujących
okolicznościach, tj. gdy:
1) zostanie złożony wniosek o upadłość lub rozpocznie się proces likwidacji firmy Wykonawcy;
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowy w sposób prawidłowy pomimo
uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania go do tego przez Zamawiającego ze wskazaniem
stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości. W przypadku wypowiedzenia umowy przez
Zamawiającego z przyczyny wskazanej w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest do
realizacji postanowień niniejszej umowy do czasu podpisania przez Zamawiającego umowy z
nowym Wykonawcą, nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy.
Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, Wykonawcy należy się składka
za okres, w którym udzielał on faktycznej ochrony ubezpieczeniowej, nie dłuższy jednak niż okres
obowiązywania niniejszej umowy. W takim przypadku, Wykonawcy, należna będzie składka w wysokości
proporcjonalnej do okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego okresu ubezpieczenia,
w którym nastąpiło rozwiązanie niniejszej umowy.
§14

W przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawarcie umów
ubezpieczenia nie będzie wiązało się z uzyskaniem przez zamawiającego członkowstwa w TUW, a w szczególności
– z zobowiązaniem Zamawiającego do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej
składki oraz z możliwością zmniejszenia świadczeń towarzystwa na rzecz zamawiającego z tytułu ubezpieczeń.
Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży statut towarzystwa, który stanowić będzie integralną część
umowy (zapis będzie miał zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy działającego w formie TUW)
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1.

2.
3.
4.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, a także dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia publicznego –
znak sprawy 55/19
Ewentualne sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obie Strony.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
3. OWU Wykonawcy
4. Formularz cenowy dla zadania 3 zamówienia
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