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UMOWA - WZÓR 
 
W dniu .......................................r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 39 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity  Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) nr ………………….., została zawarta umowa pomiędzy: 
 
Zamawiającym: 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, z siedzibą w Warszawie 02-486, przy Al. Jerozolimskich 202, wpisanym 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod nr KRS 0000024396, posiadającym REGON 
000035257; NIP 525-000-88-15 zwanym dalej „UBEZPIECZAJĄCYM”, reprezentowanym przez:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
a: 
 
Wykonawcą:  
....................................................................................., z siedzibą w ........................................................................, wpisanym do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ............................................................................................ pod 
nr KRS ................................., wysokość kapitału zakładowego ............................................................. złotych, nr NIP 
......................................., zwanym dalej „UBEZPIECZYCIELEM”, reprezentowanym przez: 
 
  
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
przy udziale Brokera Ubezpieczeniowego Merydian BDU SA z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 233. 
  
o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Ubezpieczyciela usługi polegającej na grupowym ubezpieczeniu na życie i zdrowie 

pracowników Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie. 
2. Zakres ubezpieczenia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i formularzu ofertowym z dnia 

…………………... r. złożonym w dniu …………………r. 
3. Ubezpieczyciel zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z warunkami określonymi w złożonej ofercie oraz SIWZ z 

dołożeniem należytej staranności wymaganej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności. 
 
 

§ 2. 
1. Składka miesięczna jednostkowa w całym okresie obowiązywania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ........................ 

wynosi brutto .................................... zł w tym VAT – zwolniony. 
2. Łączna składka za wszystkich objętych ubezpieczeniem płatna będzie przelewem, w 24 ratach – płatnych co  miesiąc 

odpowiednio do 15 dnia miesiąca, za który jest wymagana. W przypadku, gdy dzień płatności tak określony przypadnie w dzień 
świąteczny lub wolny od pracy u Zamawiającego realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym terminie. Nieopłacenie 
składki za którąkolwiek z osób/pracownika nie powoduje ustania ochrony ubezpieczeniowej dla pozostałych opłacających składki 
osób. 

3. Suma składek za każdy miesięczny okres ochrony nie może przekraczać wartości wynikającej z iloczynu ilości osób aktualnie 
objętych ochroną w ramach grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników.  

4. Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się 
z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia, jako początek okresu ubezpieczenia. 

5. Składkę uważa się za opłaconą w dacie uznania rachunku bankowego Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku 
Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków płatniczych. 

6. Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia wynikające ze zwrotu składek dokonywane będą 
proporcjonalnie do ilości dni udzielonej ochrony ubezpieczeniowej (o ile nie regulują ich inne przepisy prawa). 

7. Nieopłacenie składki w terminie nie powoduje wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej z upływem terminu płatności. 
8. W przypadku nieopłacenia składki przez Ubezpieczającego w terminie wymagalności Ubezpieczyciel pisemnie wezwie 

Ubezpieczającego do opłacenia składki, wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 - dniowy termin na zapłatę oraz informując o 
skutku nieprzekazania składki. 

9. Nieopłacenie składki, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela, skutkuje rozwiązaniem Umowy w najbliższą 
miesięcznicę polisy po upływie tego dodatkowego terminu. 
  

§ 3. 
1. Dokumentem świadczenia usługi opisanej w § 1 będą polisy ubezpieczeniowe na następujący okres ……………………………. 
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2. Towarzystwo zobowiązane jest do wystawienia i doręczenia Ubezpieczającemu certyfikatów ubezpieczenia dla każdego 
Pracownika objętego ochroną ubezpieczeniową. 

 
§ 4. 

1. Termin realizacji Umowy ustala się na czas określony tj. 24 miesięcy od dnia ………………… do dnia …………………… 
 

§ 5 
1. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia ewentualnych 

zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach 
określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach 
uzupełniających składki nie wyższe niż zastosowane w zamówieniu podstawowym. 

 
§ 6 

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: 

a. zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy, 
b. zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT, 
c. zmiany korzystne dla Zamawiającego/Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,  
d. zmiany organizacyjne, łączenie się placówek, przekształcenia własnościowe, zmiana nazwy lub siedziby, 
e. zmiana podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie, a Ubezpieczający wyrazi na 

nią zgodę, 
f. inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia. 

 
§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczeń, przepisy 
ustaw z dnia 22.05.2003 r.: o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950), a także odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 121) oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907). 

2. 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.  

3. Wykonawca bez pisemnej zgody i akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności,  nie będzie mógł przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. W szczególności wierzytelność nie będzie mogła być przedmiotem 
zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć 
umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego z osoba trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 KC), ani dokonywać 
żadnej innej czynności prawnej rodzącej takie skutki. 

 
 

§ 8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 9 
 
Oferta Wykonawcy z dnia ……oraz SIWZ KZP/06/2014 stanowią załączniki do umowy i są jej integralną częścią. 

 
 
 
 
 
 UBEZPIECZAJĄCY  UBEZPIECZYCIEL  
 


