ZAŁĄCZNIK NR 7

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO

zawarta w dniu …………... w Gnieźnie, pomiędzy:
Urbis Sp. Z o.o., ul. Chrobrego 24-25, 62-200 Gniezno reprezentowanym przez:
……………… - ……………..
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego
EXPECTUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Artyleryjskiej 1, 62-200 Gniezno, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000602377; NIP 7842498518, a
……………………………………………..
…………………………………………….
reprezentowanym przez:
1) ……………………………………………………… 2) ………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” zwanymi
dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.
„Ubezpieczenie pojazdów należących do Spółki Urbis” (dalej jako: przedmiot umowy lub
zamówienia).

§ 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1.

Przedmiotem ubezpieczenia jest: ubezpieczenie pojazdów należących do Spółki Urbis.

2.

Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę minimum
1 osobę wykonujących czynności związane z realizacją niniejszej umowy, jeżeli realizowane
przez nich czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). W
przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub
podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
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a)

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.

b)

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.

c)

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d)

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
punkcie 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,

b)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,

c)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.

§ 3 OKRES UMOWY
Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do
dnia 31.12.2017 roku. Umowy ubezpieczenia, których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji
niniejszej Umowy zostaną zawarte na roczne okresu ubezpieczenia zgodne z wykazem pojazdów
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 4 ZASADY UBEZPIECZENIA
1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) wraz z załącznikami oraz oferta
Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej Umowy.

2.

W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w
tych umowach okresie na zasadach określonych w siwz.

3.

Zawarcie umowy ubezpieczenia zostanie potwierdzone wystawieniem poszczególnych polis
ubezpieczenia określających zakres i koszt ubezpieczenia dla poszczególnych ubezpieczeń,
oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

4.

Poszczególne polisy wystawione na jednostki organizacyjne będą podpisywane przez
poszczególnych dyrektorów jednostek.

§ 5 NIEZMIENNOŚĆ UMOWY
1.

W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone Ogólne Warunki
Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty na podstawie której
zawarto niniejszą umowę.

2.

Zmiana istotnych postanowień
przewidzianych w § 7.

umowy

może

nastąpić

tylko

w

okolicznościach

3. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a
treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść
Umowy.
4.

W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią siwz, decyduje treść
siwz, niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy.

§ 6 SKŁADKI
1.

Łączna wysokość składki za cały okres trwania umowy jest zgodna ze złożoną ofertą
Wykonawcy z dnia ……………. r. i wynosić będzie …………… złotych brutto (słownie: …….)

2.

Wysokość składek z tytułu poszczególnych polis ubezpieczeniowych wynikać będzie z
wystawionych polis ubezpieczeniowych.

3.

Płatność składek dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminach
określonych w polisach. Zamawiający zastrzega, że za terminowość i prawidłowe opłacanie
składek z tytułu umów ubezpieczeniowych odpowiedzialni są kierownicy jednostek
organizacyjnych Zamawiającego.
§ 7 ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ ZAKRES, CHARAKTER ORAZ
WARUNKI WPROWADZENIA ZMIAN

1. Dopuszcza się dokonanie zmian w treści niniejszej umowy, w przypadkach określonych w art.
144 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w zakresie określonym w art. 144
ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian
dotyczących:
a) Liczby ubezpieczonych obiektów, inwestycji lub środków trwałych – w wypadku nabywania
przez Zamawiającego nowych środków trwałych w okresie obowiązywania umowy,
modernizacji i ulepszenia środków trwałych, realizacji nowych inwestycji - w tym poza
wysokości rozliczane zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia;
b)

wysokości sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej – w wypadku wystąpienia po stronie
Zamawiającego uzasadnionej potrzeby podwyższenia tej sumy ;
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c)

Liczby ubezpieczonych środków trwałych – w wypadku likwidacji środków trwałych, czy też
inwestycji w okresie obowiązywania umowy,

d)

rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w
przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego
nieprzewidzianego w siwz;

e)

zakresu ubezpieczenia – w wypadku zmian przepisów prawnych.

f)

zmiany wynagrodzenia umownego wykonawcy - w wypadku zwiększenia zakresu
ubezpieczenia w przypadkach przewidzianych w pkt. a) – f) powyżej.

2.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8 ROZWIĄZANIE UMOWY
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,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

2.

W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w
wykonaniu niniejszej Umowy.

3.

W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał
on ochrony ubezpieczeniowej.

4.

Strony dopuszczają wypowiedzenie niniejszej umowy, która w takim przypadku rozwiązuje się
z dniem kończącym polisowy okres ubezpieczenia, o ile strona składająca oświadczenie woli
o wypowiedzeniu niniejszej umowy doręczy je drugiej stronie na co najmniej 3 miesiące
przed końcem polisowego okresu ubezpieczenia.

§ 9 ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze
względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 roku
o działalności ubezpieczeniowej i restrukturyzacyjnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz,. 1844)

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

2.

Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej Umowy,
powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem
poleconym.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej
oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.

4.

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
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