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UMOWA  
 
W dniu .......................................r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
(znak sprawy KZP/02/2019), w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) 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, reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………............................................................................................................... 
 
a 
Wykonawcą: 
............................................................................................................. 
 /firma/ imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres/ 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla _________________________,  
_________Wydział ____________________________ pod numerem _____ _______________, posiadającym REGON 
________________, NIP: _______________________ 
 
reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………............................................................................................................... 
 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z nich z osobna „Stroną” 
 
przy udziale Brokera Ubezpieczeniowego Merydian BDU SA z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 233. 
  

 
 

§ 1. 
 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na grupowym ubezpieczeniu na życie i 
zdrowie pracowników Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP. 

2. Zakres ubezpieczenia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną też 
„Specyfikacją”) i formularzu ofertowym złożonym w dniu …………………………………..r. (zwanym dalej „Ofertą 
Wykonawcy”), stanowiących integralną część niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji oraz 
złożonej Ofercie Wykonawcy. 

 
§ 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 48 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. 

3. Suma składek za każdy miesięczny okres ochrony stanowić będzie iloczyn zaoferowanej miesięcznej składki za 
jednego Ubezpieczonego i faktycznej liczby Ubezpieczonych w danym miesiącu rozliczeniowym. 

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

5. Składkę uważa się za opłaconą w dacie obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 



Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie  Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy 
                        
Znak sprawy nr: KZP/02/2019  

 2 

§ 3. 
1. Dokumentem świadczenia usługi opisanej w § 1 będą polisy ubezpieczeniowe na następujący okres …………………r. 

do …………………r. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu certyfikatów ubezpieczenia dla 

każdego Ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową lub Wykonawca umożliwi wydruk certyfikatów dla 
każdego Ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową potwierdzających objęcie ubezpieczeniem, poprzez 
system informatyczny do obsługi ubezpieczenia.  

 
§ 4. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Ubezpieczonych usługę ubezpieczenia grupowego, określoną w § 1 

niniejszej Umowy, w okresie realizacji Umowy, to jest 48 miesięcy od dnia ……………….. roku do dnia ……………………. 
roku. 

2. Termin realizacji zobowiązań Wykonawcy wobec Ubezpieczonych może wykraczać poza termin realizacji Umowy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 5. 

 
Zamawiający  może odstąpić od umowy w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 
 

§ 6. 
 

1.  W przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: 
1.1.   zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
1.2.  zmiany 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, 
1.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne łub zdrowotne, 
Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie wprowadzenia 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania przez Wykonawcę realizacji  niniejszej umowy. 

2. Zmiana umowy w powyżej określonych okolicznościach może nastąpić na podstawie ustaleń pomiędzy Stronami, po 
wejściu w życie przepisów będących przyczyną złożenia wniosku Wykonawcy. Zamawiający ustosunkuje się do 
wniosku Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1.1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od 
towarów i usług) nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki 
podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów, obowiązującej w dniu wymagalności raty 
składki. 

4. W przypadku gdyby Wykonawca chciał skorzystać z możliwości zmiany wynagrodzenia w sytuacjach, o których mowa 
w pkt.1.2. i 1.3., Wykonawca winien w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy doręczyć Zamawiającemu 
szczegółowe zestawienie, obejmujące kalkulację kosztów wykonania zamówienia, ze wskazaniem w szczególności 
ilości osób wykonujących zamówienie oraz wyszczególnienie elementów wynagrodzenia poszczególnych osób oraz 
kosztów ich ubezpieczenia. 

5. Powyższe postanowienia mają zastosowanie tylko do zmian przepisów, które nie były znane w terminie składania 
ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany przepisów ogłoszone przed 
dniem składania ofert winny być uwzględnione w kalkulacji ceny zamówienia. 

 
 

§ 7. 
 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie ogólne/szczególne warunki 
ubezpieczeń Wykonawcy, przepisy ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  (t.j. 
Dz. U. 2017 r. poz. 1170), a także odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 
2017 r. poz. 459)  oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 
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2. 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 osobą trzecią o wstąpienie w prawa 
wierzyciela (art. 518 KC), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej takie skutki. 

3. 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 
Zamawiającego.  

 
§ 8. 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA  
 

 


