Część II SIWZ - Projekt umowy – uwzględniający zmiany SIWZ z dnia 06.09.2018
Przedmiot zamówienia:
Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie od zdarzeń losowych
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/PN/41/2018

UMOWA NR ..........................
Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu …………………………. roku pomiędzy:
Zakładem

Gospodarki

Odpadami

Komunalnymi

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością, adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53, zarejestrowaną w dniu
8 marca 2002 roku, pod numerem 0000097877, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54-369, REGON 510734049, numer
rejestrowy BDO: 000027736, kapitał zakładowy (w tym wniesiony) 26 701 500 zł, zwaną
dalej: “Zamawiającym” lub „Stroną”, którą reprezentuje:
……………………………………………
a
………………………………………..
„zwanym dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony, reprezentowanym przez:
………………………………………………….
Mając na uwadze fakt, że:
1. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) (dalej: ustawa PZP), na
podstawie Oferty Wykonawcy z dnia …………………………….;
2.

Osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania
wynikające z niniejszej Umowy;
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Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§1
Interpretacja
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty przeprowadzonego
przetargu nieograniczonego określonego w pkt.1 preambuły:
1.1. Załącznik nr 1 - Odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania przetargowego;
1.2. Załącznik nr 2 – Instrukcja dla Wykonawców;
1.3. Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia;
1.4. Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy;
1.5. Załącznik nr 5 – Formularz cenowy;
1.6. Załącznik nr 6 – Deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia;
1.7. Załącznik nr 7 – Umowa powierzenia.
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych
w pkt 1.1. – 1.7. 1.6. w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumentach
wymienionych we wskazanej w ust.1 kolejności.
3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie
mają wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.
4. Spośród załączników wymienionych w ust. 1, Strony parafują wraz z Umową Załącznik
nr 3.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenia mienia wyspecyfikowane w Załączniku nr 3 do
niniejszej Umowy, tj. w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta w oparciu o warunki ubezpieczeń przyjęte
w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr ZGOK/PN/38/2018.
Kwestie nieuregulowane niniejszym postępowaniem realizowane są przez Wykonawcę
według obowiązujących u niego Ogólnych warunków ubezpieczenia dla poszczególnych
ryzyk, które stanową załącznik do Oferty Wykonawcy z dnia …………………………….
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3. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdzone zostanie wystawieniem przez Wykonawcę
polisy nie później niż w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia, określonego
w § 3.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem
najwyższej, profesjonalnej staranności.
5. Wykonawca oświadcza, że usługa zostanie wykonana zgodnie z przepisami prawa,
w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U z 2016 roku, poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) .
6.

Wykonawca zobowiązuje się, że następujące prace związane z wykonywaniem
przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące czynności administracyjno-biurowych będą
wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666),
tj. wszystkie prace pracowników administracyjno-biurowych.

7.

Wykonawca, najpóźniej w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy, złoży Wykaz osób, które
będą realizować zamówienie, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na
podstawie umowy o pracę.

8.

W

przypadku,

gdy

Wykonawca

będzie

realizował

zamówienie

przy

udziale

Podwykonawców, jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, Wykazu osób,
które będą realizować zamówienie na rzecz Podwykonawcy, wraz z oświadczeniem
Podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę.
9.

W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie, o którym mowa w ust. 7 oraz 8,
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego
wykazu osób wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę,
w terminie 7 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 7
oraz 8 nie wymaga aneksu do umowy.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
usług w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności
są osobami wskazanymi w Wykazie osób, o którym mowa w ust. 7 oraz 8.
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11. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w razie
stwierdzenia wykonywania umowy przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy
o pracę – 2.000,00 PLN za każdy przypadek.
§3
Termin realizacji przedmiotu umowy.
Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres od 25.09.2018 roku do 24.09.2019 roku.
§4
Cena i warunki płatności
1. Zamawiający zapłaci za przedmiot umowy cenę (składkę ubezpieczeniową) podaną
w ofercie Wykonawcy z dnia …………….. roku oraz w Formularzu cenowym.
2. Składka ubezpieczeniowa, wynosi ……………. PLN (słownie: ……………….).
3. Zamawiający będzie płacił składkę ubezpieczeniową przelewem na konto Wykonawcy
w 4 równych ratach, płatnych co kwartał.
4. Za

datę

zapłaty

składki

uważa

się

datę

obciążenia

rachunku

bankowego

Zamawiającego.
§5
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:
a) Wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych utrudniający
wykonanie Umowy;
b) W przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy PZP, w trybie i ze skutkami tam
wskazanymi;
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,
d) W przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia przez Wykonawcę zasad ochrony
danych osobowych określonych w Załącznik nr 3 lub w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
w terminie 30 dni od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie
trzech miesięcy od daty dowiedzenia się o okoliczności stanowiącej podstawę
odstąpienia.
3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania
przyczyny odstąpienia.
4
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 555 20 10, email: zgok@zgok.olsztyn.pl,
REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO: 000027736
KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 22 118 500 zł

4. Zamawiający poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy, o ile będzie ono należne.
5. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawcy należy się wyłącznie część wynagrodzenia
za wykonany zakres Przedmiotu umowy.
6. Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy przysługuje zwrot składki za
niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.
7. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający w sposób nieuzasadniony
pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez co najmniej
dwa miesiące, a Wykonawca udzielił Zamawiającemu dodatkowego, miesięcznego
terminu na uregulowanie zaległości.
§6
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy
PZP;
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1;
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził,

w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.
§7
Zmiany umowy
1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Możliwość zmian Umowy istnieje w razie:
2.1. nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
2.2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
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2.3. zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji niniejszej umowy.
3. Dodatkowo dopuszcza się:
3.1. zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku
czasowego braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie
przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki
wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty,
3.2. zmiany wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia;
w przypadku zmiany wartości majątku,
3.3. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą
Wykonawcy; w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka
ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji,
3.4. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian
OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
4. Zamawiający wskazuje, iż zakres dopuszczalnych zmian będzie odpowiadał zakresowi,
w jakim warunki (okoliczności) określone w ust. 2 i 3 będą pozostawały w adekwatnym
związku przyczynowo - skutkowym.
5. W żadnym przypadku postanowień niniejszej klauzuli

nie należy interpretować jako

udzielenie zgody na dowolne roszczenie stron do żądania zmiany umowy, a jedynie
możliwość dokonania zmiany Umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej
Strony.
§8
Podwykonawstwo
1.

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego
zamówienia w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

2.

W

przypadku

udziału

podwykonawców

w

zakresie

innym

niż

ochrona

ubezpieczeniowa, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia,
którą zamierza powierzyć podwykonawcom.
3.

Wskazanie części zamówienia, o której mowa w ust. 2, a której wykonanie
Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej
rodzaju i zakresu. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że
Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam.
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§9
Postanowienia końcowe
1. DASHWOOD Polska Broker spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Leśnej 14/1 (nr
zezwolenia 22/96), jest uprawniona w oparciu o udzielone pełnomocnictwo przez
Zamawiającego do pośredniczenia w zawieraniu i wykonaniu umów ubezpieczenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego
rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących umowy, które mogą powstać pomiędzy
nimi.
4. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory
wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią, w tym z wszelkich
roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy, będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Sąd ten jest również właściwy dla
roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy związanych z bezpośrednią płatnością
przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom.
5. Za zgodą obu Stron, Strony mogą podjąć próbę rozwiązania sporu w trybie mediacji
(sądowej lub pozasądowej).
6. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiającego.
7. Podpisując Umowę każda ze Stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz
przyjęła ją do wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz
umowy jak niniejszy egzemplarz.

______________________

______________________

Zamawiający

Wykonawca
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