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BZP-II-1.272.2.2020                            Załącznik nr 3 do SIWZ  

  

 

 

Istotne postanowienia umowy o zamówienie publiczne 

(WZÓR UMOWY) 

 

zawarta w dniu ..... ........ 2020 r. w Poznaniu pomiędzy:  

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61- 714 Poznań, NIP 778-13-46-888, reprezentowanym przez: 

1. ............................................. 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

................................................... 

................................................... 

NIP............................................ 

 

reprezentowanym przez: 

1. ............................................... 

2. ............................................... 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z 

wymaganiami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 

poz.1843) oraz postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot i zakres zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2020-2023. 

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego na zasadach 

wskazanych w SIWZ i Załącznikach do niej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług ubezpieczeniowych określonych w ust. 1 w zakresie i na 

warunkach, które określają w kolejności:  

a) Umowa wraz z załącznikami 

b) Oferta złożona przez Wykonawcę 

c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

d) Obowiązujące przepisy prawa polskiego 

 

§ 2 

Termin i forma wykonania zamówienia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres od dnia 6 kwietnia 2020 r. do dnia 

5 lutego 2023 r. 
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2. Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis 

ubezpieczeniowych, zgodnych z jego Ofertą złożoną Zamawiającemu, odrębnie na każdy okres. Okres 

wykonania zamówienia podzielony zostanie na  następujące okresy ubezpieczenia,  

I okres - od 6 kwietnia 2020 r. do 5 kwietnia 2021 r.  
II okres - od 6 kwietnia 2021 r. do 5 kwietnia 2022 r.  
III okres - od 6 kwietnia 2022 r. do 5 lutego 2023 r. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polisy ubezpieczeniowej nie później niż w terminie 7 dni od 

początku okresu ubezpieczenia. Treść polis nie może stać w sprzeczności z treścią SIWZ i Ofertą Wykonawcy. 

4. Do czasu wystawienia polisy ubezpieczeniowej, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony poprzez 

wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującą bezwarunkowo 

i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. 

5. Wykonawca będzie wykonywał usługę ubezpieczenia z zachowaniem zasad należytej staranności. 

 

§ 3 

Warunki płatności 

1. Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową, podaną lub obliczoną według stawek 

ubezpieczeniowych w wysokościach podanych w złożonej Ofercie Wykonawcy, na zasadach określonych w 

SIWZ i załącznikach do niej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania na niezmienionym poziomie stawek ubezpieczeniowych w trakcie 

całego okresu realizacji umowy.  

3. Cena oferty została podana w celu porównania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Cena ta 

może być zmienna, stosownie do zmiennej wartości składników majątku Zamawiającego i stanowi 

orientacyjną wartość, zaoferowaną przez Wykonawcę w oparciu o dane Zamawiającego aktualne na rok 

2020.  

4. Cena oferty Wykonawcy wynosi: …………….…… zł brutto (słownie: ……………….. ). Cena ta stanowi sumę 

składek za poszczególne przedmioty ubezpieczenia, opisane w Ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie płatne 

będzie w systemie rat kwartalnych na konto Wykonawcy o numerze 

………………………………………………. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

5. Brak zapłaty przez Zamawiającego danej raty w wyznaczonym terminie nie skutkuje rozwiązaniem umowy i 

brakiem ochrony ubezpieczeniowej składnika majątku, którego niedopłata składki dotyczy i nie daje 

Wykonawcy prawa do odmowy wypłaty świadczeń pod warunkiem, że zaległa rata bądź raty zostaną 

zapłacone przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Wykonawcę (wskazanym odrębnym pismem), 

nie krótszym niż 7 dni. 

 

§ 4 

Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia  od umowy w razie wystąpienia 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 odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Wypowiedzenie umowy przysługuje w przypadku gdy: 

- Wykonawca realizować będzie przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczególności z 

naruszeniem regulacji dotyczących sposobu naliczania oraz rozliczania składki,  

- Wykonawca dopuści się zwłoki lub zaniechania w wystawieniu polisy lub w sposób powtarzający się nie 

będzie uznawał uzasadnionego roszczenia Zamawiającego lub innej uprawnionej osoby,  
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- Wykonawca będzie nieterminowo likwidował szkody lub nieterminowo wypłacał należne kwoty.  

Wypowiedzenie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, które je 

uzasadniają, jednakże staje się ono skuteczne z upływem trzech miesięcy od ostatniego dnia miesiąca w 

którym Zamawiający złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. 

3. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Z tytułu odstąpienia od umowy Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów. 

5. Zamawiającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w przypadkach określonych w art. 145a ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 6 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dopuszczalne są w granicach określonych przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pzp Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian umowy. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku gdyby: 

a) uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT, inna należność publicznoprawna – w takim przypadku 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia za inną, odpowiednio zmienioną cenę 

niż wskazana w jego Ofercie; 

b) uległa zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2117); 

c) uległy zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

d) uległy zmianie zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2215 ze zm.); 

- jeżeli zmiany z ppkt a)-d) będą miały wpływ ma koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,    

e)  z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł wcześniej 

przewidzieć, bądź w wyniku przedłużenia procedury przetargowej, zaszła konieczność zmiany terminu 

wykonania zamówienia publicznego (niniejszej umowy) – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje 

się zrealizować przedmiot zamówienia w innym, wskazanym przez Zamawiającego terminie; 

e) uległy zmianie obowiązujące przepisy prawa, co powodowałoby konieczność dostosowania do nich 

warunków umowy i zasad wykonania zamówienia; 

f) uległa zmianie wielkość poszczególnych składników ubezpieczonego mienia – zarówno cenowo jak 

i ilościowo, w szczególności na skutek modernizacji, ulepszenia, zakupu oraz wszelkiego rodzaju 

inwestycji, jak również konieczność zmiany ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z wymogów 

zawartych w umowach na udostępnienie mienia, usług lub dofinansowania Zamawiającego ; 

g) wystąpiłaby konieczność uzupełnienia sum ubezpieczenia i limitów po wypłacie odszkodowań; 

h) wystąpiłby obowiązek ubezpieczenia wynikający z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych 

o podobnym charakterze; 

i) wystąpiłby korzystne dla Zamawiającego zmiany, dokonane w treści OWU, w zakresie w jakim mają one 

zastosowanie do niniejszej umowy; 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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j) nastąpiłoby rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w 

przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nieprzewidzianego 

wcześniej w specyfikacji. 

k) wystąpiłaby konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie o 3 miesiące i przy 

zastosowaniu dotychczasowych stawek, w celu umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia lub 

ukończenia postępowania na udzielenie zamówienia na usługi ubezpieczenia na kolejny okres zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych. 

3. Każda zmiana do Umowy będzie skutkować wystawieniem odpowiednich dokumentów, w szczególności 

aneksów korygujących treść obowiązujących polis lub wystawieniem dodatkowych polis dla każdego 

nowopowstałego podmiotu. 

 

§ 7 

Wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełniania przez Wykonawcę wymogu określonego w art. 29 

ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w Rozdziale III ust. 3 SIWZ.  

2. Zamawiający w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób, o których mowa w ust. 1 uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 1 oraz 

dokonywania ich oceny;  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogu;  

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.  

4. 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 Rozdziale III ust. 3 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z 

liczbą tych osób oraz podpisy osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy;   

2) 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 dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony), zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników);  

3) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy;  

4) 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 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych. Przedstawione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dowody muszą zawierać 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
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szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

oraz zakres obowiązków pracownika.  

5. W przypadku niespełnienia ww. wymogu zatrudnienia do realizacji Umowy pracowników zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 500,00 zł za każdą 

osobę, która nie jest zatrudniona na umowę o pracę, a która to osoba wykonuje czynności związane z realizacją 

Umowy wskazane w Rozdziale III ust. 3 SIWZ. Kara umowna może zostać naliczona za każdy miesiąc 

obowiązywania Umowy, w którym Wykonawca naruszył obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę.  

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca do obsługi Zamawiającego wyznaczy opiekuna, którego dane w postaci: imienia, nazwiska, 

numeru telefonu stacjonarnego i komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej, przekaże Zamawiającemu 

w terminie 3 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcą wyznacza 

następujące osoby:…………………………………………… 

2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz SIWZ, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia 

ogólnych warunków ubezpieczenia (dalej OWU), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 381 ze zm.). 

4. Jakiekolwiek zmiany OWU dokonane przez Wykonawcę po terminie zawarcia niniejszej umowy nie będą 

miały zastosowania do umowy, za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego. 

5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy Stronami nie mogą być bez 

uprzedniej zgody zamawiającego zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej formie przeniesione na osoby 

trzecie. 

6. Strony wykluczają możliwość dokonania przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz  

dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

Integralną część umowy stanowią: 

1. SIWZ z Załącznikami BZP-II-1.272.2.2020; 

2. Oferta Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 

 

 


