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postępowanie nr 2421.42.2016.BO 

Załącznik nr 21a do SIWZ 

 
WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

 

UMOWA NR ..........................  
O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Część I - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu ………………………………. 2016 roku postępowania Nr ………………………  

w trybie przetargu nieograniczonego  o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164), w dniu 

…………………………… 2016 roku we Wrocławiu pomiędzy: 

UNIWERSYTETEM WROCŁAWSKIM 
z siedzibą we Wrocławiu,  
Pl. Uniwersytecki 1,  
50-137 Wrocław 
REGON: 000001301 
NIP: 896-000-54-08 

zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………. 

a 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

zawarta została na okres 36 miesięcy umowa następującej treści: 

 

§ 1. 
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Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

postanowień wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenie 

Zamawiającego w następującym zakresie: 

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane), 

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane), 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej w związku z prowadzoną 

działalnością i posiadanym mieniem 

§ 2. 

1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1.1. SIWZ wraz z załącznikami w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie 

Zamawiającego, 

1.2. Oferta przetargowa Wykonawcy złożona w przetargu o zamówienie publiczne, 

1.3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, 

1.4. Polisy potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia. 

2. Szczególne warunki ubezpieczenia określone w SIWZ na ubezpieczenie Zamawiającego (opis 

przedmiotu zamówienia), będą zawsze miały pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia Wykonawcy. Strony ustalają, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami 

ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień strony przyjmą do stosowania rozwiązanie, 

które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 

§ 3. 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od ……………………..  roku do …………………………. roku, 

z podziałem na następujące trzy okresy ubezpieczenia: 

a) Pierwszy okres ubezpieczenia: od …………………………………  do …………………………………  r., 

b) Drugi okres ubezpieczenia: od ……………………………………….  do ………………………………… r., 

c) Trzeci okres ubezpieczenia: od ………………………………………  do ………………………………… r.. 

2.  Na każdy okres ubezpieczenia Wykonawca wystawi oddzielne polisy ubezpieczeniowe 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia. 

3. Przed upływem terminu każdego okresu ubezpieczenia Zamawiający przedstawi Wykonawcy 

uaktualnione dane dotyczące przedmiotu i sum ubezpieczenia. 

4. Strony ustalają, że Wykonawca gwarantuje zachowanie wysokości stawek przyjętych w ofercie 

przetargowej dla każdego rodzaju ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania umowy. 

5. Ustala się, że przez cały okres obowiązywania umowy obowiązywać będą ogólne warunki 

ubezpieczenia będące częścią oferty przetargowej, z uwzględnieniem zapisów SIWZ. 

6. Wykonawca wskazuje 2 osoby odpowiedzialne za obsługę umowy  

w zakresie likwidacji szkód przez cały okres obowiązywania umowy: 

 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy) 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy) 

 Wykonawca ma prawo dokonać zmiany składu osobowego w trakcie trwania umowy poprzez 

pisemne poinformowanie Zamawiającego. Zmiana personaliów osób odpowiedzialnych za 

likwidację szkód nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

§ 4. 
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1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy składkę (naliczoną według składek i stawek 

podanych w złożonej ofercie przetargowej) w wysokości ………………………………………. 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………)  

 Należność będzie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy  

w banku……………………………………… ,nr konta:  ..... , .............................................................. ……  

w terminach określonych w umowach ubezpieczenia. 

2. Składka wynikająca z oferty przetargowej będzie płatna według poniższych zasad : 

Składka zostanie podzielona na 12 rat płatnych kwartalnie (4 raty w każdym rocznym okresie 

ubezpieczenia) w następujących terminach: 

 - I rata będzie płatna w terminie do………………………………………., 

- II rata będzie płatna w terminie do………………………………………., 

- III rata będzie płatna w terminie do………………………………………, 

- IV rata będzie płatna w terminie do ……………………………………., 

- V rata będzie płatna w terminie do …………………………………….., 

- VI rata będzie płatna w terminie do ……………………………………., 

- VII rata będzie płatna w terminie do ……………………………………, 

- VIII rata będzie płatna w terminie do …………………………………., 

- IX rata będzie płatna w terminie do …………………………………..., 

- X rata będzie płatna w terminie do ……………………………………  , 

- XI rata będzie płatna w terminie do ………………………………….., 

- XII rata będzie płatna w terminie do …………………………………. . 

 
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego, zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego, stanowiących nie 

więcej niż 50% jego wartości i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usługi, zgodnie 

z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

2015r. poz. 2164). 

 

4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do 

zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane 

w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis. 

 

5. Zamówienia uzupełniające będą obejmowały: 

a)  nowo nabyte przedmioty ubezpieczenia oraz przedmioty, których wartość wzrosła w okresie 

ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji lub remontów (z uwzględnieniem 

klauzul automatycznego pokrycia) oraz różnice pomiędzy zgłoszoną na kolejny okres 

ubezpieczenia wartością mienia a wartością mienia zawartą w zamówieniu podstawowym, 

b)   uzupełnienie lub odnowienie sum ubezpieczenia i limitów- uzupełnienie lub odnowienie 

limitów (określonych w SIWZ, w tym również w ramach kl. dodatkowych oraz sumy 
gwarancyjnej w ramach OC) będzie możliwe wyłącznie na podstawie wniosku 
Zamawiającego, pod warunkiem uzyskania zgody Wykonawcy i opłacenia dodatkowej 

składki. 

c )  uzupełnienie ryzyk objętych ochroną 
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§5.  
W przypadku wprowadzenia zmian nazwy, kompetencji, zakresu działań i stanu majątku 

Zamawiającego wynikających ze zmian uregulowań organizacyjnych, administracyjnych lub 

prawnych, Zamawiający zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Wykonawcę w terminie 30 dni 

od daty wprowadzenia zmiany. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia odpowiednich 

dokumentów do polis potwierdzających stan aktualny. 

§ 6 .  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§7.  

1.  Strony zastrzegają sobie możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164), w następujących 

przypadkach: 

1.1.  zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy / składki ubezpieczeniowej w przypadkach 

zmniejszenia wartości ubezpieczanego mienia wskutek likwidacji/zbycia. Do wyliczenia zmiany 

wynagrodzenia zastosowanie mają stawki zgodne z formularzem ofertowym a składka 

kalkulowana będzie w systemie pro rata temporis. 

1.2. zmian wynagrodzenia wykonawcy w następujących okolicznościach: 

a) zmiany ustawowej stawki VAT od towarów i usług na usługi objęte przedmiotem 

zamówienia, w okresie obowiązywania umowy 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2002r., nr 200, poz. 1679) 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1.2. lit. a zmiana wynagrodzenia brutto 

będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wartość 

stawki podatku VAT od towarów i usług. Zmiana stawki podatku VAT od towarów i usług w trakcie 

realizacji umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 4, bez 

konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT będzie doliczana do 

ceny netto podanej w ofercie przetargowej. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1.2. lit. b Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien dotyczyć jedynie osób bezpośrednio 

realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą 

akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie 

są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1.2 lit. c Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
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zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien 

dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 

zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 

1.2. lit. c na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których 

mowa w pkt 1.2. lit. c. 

 

5. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od 

Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku 

wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 

 

6. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do umowy, 

zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w Ustawie Pzp art. 142 ust.5 pkt 1, 2, 3.  

 

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 1.2. na koszty  wykonania zamówienia 

należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.  

 

8. Aktualizacja danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby firmy nie 

stanowi zmiany umowy wymagającej aneksu. 

§8.  

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 9. 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie 

jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy 

pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną 

korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

§10.  

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy: 

a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93),  

b) Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst 

jednolity  Dz. U. z 2015 r. poz. 1844, z 2016 r. poz. 615.z późniejszymi zmianami), 

c)    Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164). 

§11. 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

dwa dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


