PROJEKT
UMOWA Nr …………………
zawarta w dniu ……………. pomiędzy:

Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 38, 85-039
Bydgoszcz, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentuje:
1. ………………………………….

-

Dyrektora/Z-cę Dyrektora

2. ………………………………….

-

Kierownika WFKiW

a
……………………………………………………………………………………, zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje:
1.

………………………………….

-

……………………………………….

łącznie zwanych “Stronami”

W trybie zamówienia publicznego – stosownie do dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty
WYKONAWCY w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest: „Ubezpieczenie majątku
i odpowiedzialności cywilnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
w Bydgoszczy”, strony zawarły umowę następującej treści:

§1
USTALENIA OGÓLNE
1.

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego będącego podstawą zawarcia niniejszej Umowy, zgodnie z dyspozycją
przepisu art. 65 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

2.

Umowa reguluje prawa i obowiązki Stron oraz zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcą związane z udzieleniem i realizacją ochrony ubezpieczeniowej objętej treścią niniejszej
Umowy.

3.

Przy wykonywaniu i w trakcie realizacji niniejszej Umowy Zamawiający będzie reprezentowany przez
brokera ubezpieczeniowego – PWS Konstanta S.A, 43-300 Bielsko Biała, ul. Warszawska 153 nr zezwolenia
Ministra Finansów nr 516, zwanego w dalszej części umowy Brokerem. Broker nie jest upoważniony do
składania oświadczeń woli w zakresie realizacji zobowiązań i wierzytelności Zamawiającego wynikających
z niniejszej Umowy.

4.

Wykonawca wypłaci PWS Konstanta S.A. kurtaż
ubezpieczeniach stanowiących przedmiot Umowy

5.

Zamawiający zobowiązany jest pisemnie powiadomić Wykonawcę o każdorazowej zmianie Brokera oraz
o każdorazowym cofnięciu pełnomocnictwa udzielonego Brokerowi.

6.

Zmiana nazw oraz danych adresowych, o których mowa w preambule Umowy nie powoduje konieczności
zmiany treści Umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej
zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę informacji z danymi nowego
przedstawiciela lub nowych danych adresowych i kontaktowych.

7.

Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą kontaktu Stron Umowy są: forma elektroniczna oraz
pisemna.
Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

w

wysokości

zwyczajowo

a) Korespondencja kierowana do Zamawiającego:
KOWR OT Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz
tel.: (52) 52 50 801 fax. (52) 52 50 830
e-mail: zamowienia.publiczne.bydgoszcz@kowr.gov.pl,
do wiadomości:
PWS Konstanta S.A.
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
Marcin Kamiński – Broker Ubezpieczeniowy tel. ……………………, e mail.:……………………
b) Korespondencja kierowana do Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………
Adres
…………………………………………………
Tel./faks …………………………………………………
e-mail
…………………………………………………

stosowanej

przy

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.

1.

Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej w
zakresie ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk będącego w posiadaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa OT w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz oraz ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej.
Szczegółowy opis przedmiotu Umowy, w tym zakres ochrony ubezpieczeniowej, stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszej Umowy.
§3
WARUNKI UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie realizowane będzie na podstawie postanowień:
1) niniejszej Umowy,
2) SIWZ znak postępowania ………………… oraz
3) oferty Wykonawcy z dnia ………… stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy wraz z Ogólnymi warunkami
ubezpieczenia (OWU) …………………………………………… stanowiącymi Załącznik nr 3 do Umowy.

2.

Postanowienia Umowy i SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w OWU.

3.

Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy, SIWZ, OWU, zastosowanie znajdą
te postanowienia, które są korzystniejsze dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

4.

W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które postanowienia są korzystniejsze dla
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, Ubezpieczający jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy
treścią ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do Umowy
(ubezpieczenia), postanowieniami Umowy (ubezpieczenia) w pozostałej części i treścią SIWZ.

5.

W przypadku, gdy jedynie część treści danego postanowienia jest korzystniejsza dla Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia, a w pozostałym zakresie obowiązują zapisy
ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do Umowy (ubezpieczenia),
postanowienia Umowy i SIWZ w pozostałej części, które nie są z tymi postanowieniami sprzeczne.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w polisie, o której mowa w § 4, klauzuli o brzmieniu:
„Zapisy określone w Umowie, w tym w Załączniku nr 1 do Umowy mają charakter nadrzędny nad ogólnymi
warunkami ubezpieczenia”.

7.

Wykonawca nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania za szkody w mieniu Zamawiającego
powstałych w wyniku dewastacji, wandalizmu lub innego działania osób trzecich od efektów postępowania
wyjaśniającego prowadzonego przez uprawnione podmioty, w tym Policję, Prokuraturę lub od
prawomocnego wyroku sądu, chyba że wynik tego postępowania będzie miał wpływ na uznanie
odpowiedzialności Wykonawcy za daną szkodę.
§4
DOKUMENTY UBEZPIECZENIA

1.

Wykonawca potwierdzi zawarcie ubezpieczenia polisą
wystawionym najpóźniej do dnia 15 grudnia 2018 r.

lub

innym

dokumentem

ubezpieczenia

2.

W przypadku braku możliwości wystawienia polisy przed początkiem okresu wykonywania zamówienia w
terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia 14.12.2018 r.
noty pokrycia ubezpieczeniowego gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia od
dnia 15.12.2018 r., w zakresie i na warunkach zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
oraz złożoną ofertą przetargową. Nota pokrycia ubezpieczeniowego obowiązywała będzie do czasu
wystawienia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego.
§5
TERMIN UMOWY

1.

1.
2.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres ubezpieczenia wynoszący 12 miesięcy, to jest od dnia
15.12.2018 r. do dnia 14.12.2019 r.
§6
SUMY UBEZPIECZENIA ORAZ SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
Wysokość sum ubezpieczenia, stawek oraz składek ubezpieczeniowych płatnych przez Zamawiającego
określone są Załączniku nr 1 do Umowy.
Składka na ubezpieczenie zapłacona będzie w całości w terminie do 21 dni od daty wystawienia polisy na
podstawie wystawionej polisy ubezpieczeniowej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w polisie. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, na
podstawie polecenia przelewu.

3.

4.

5.

1.
2.

1.

2.

3.

4.

Zamawiający, z tytułu ubezpieczeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik
nr
1
do
niniejszej
Umowy,
opłaci
składkę
ubezpieczeniową
w
łącznej
wysokości
………………………………………………… PLN (słownie…………………………………………..), stanowiącą wartość Umowy.
Przedmiot Umowy zwolniony jest z podatku VAT – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 załącznikiem nr 4 do
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz.
535 z późn. zm.).
Przeniesienie wierzytelności związanych z realizacją niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
§7
FRANSZYZA, UDZIAŁ WŁASNY
Franszyza integralna, udział własny: zniesione
Franszyza redukcyjna: ……………………… (zgodny ze złożoną ofertą)
§8
LIKWIDACJA SZKÓD
W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem niniejszej Umowy,
w postępowaniu dotyczącym likwidacji szkody, Zamawiającego reprezentuje Broker, któremu
Zamawiający udziela w tym zakresie pełnomocnictwa. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do
zawiadamiania Brokera o wszelkich podejmowanych czynnościach, decyzjach oraz wypłatach odszkodowań,
bez względu na takie zawiadomienie przesłane Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu.
Zamawiający będzie zgłaszać szkody na uzgodnionych z Wykonawcą warunkach. W tym celu
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy stosowną
Instrukcję. Instrukcja musi zawierać m.in. określenie formy zgłoszenia szkody, wskazanie danych
kontaktowych osób odpowiedzialnych za merytoryczną likwidację szkody po stronie Wykonawcy, termin
ewentualnych oględzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do przedstawionej przez
Wykonawcę Instrukcji w terminie 7 dni od jej otrzymania.
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe określone zostały w Opisie przedmiotu zamówienia
– Załącznik nr 1 do Umowy. Wykonawca nie może odmówić wypłaty odszkodowania lub wyłączyć swej
odpowiedzialności z tytułu kradzieży z włamaniem lub rabunku, ognia i innych zdarzeń losowych, jeżeli
zabezpieczenia są zgodne z przynajmniej jednym z następujących warunków:
1) zabezpieczenia przeciwkradzieżowe lub przeciwpożarowe nie spełniają wymagań OWU, ale są zgodne
z SIWZ lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
2) zabezpieczenia przeciwkradzieżowe lub przeciwpożarowe są zgodne z OWU.
Odszkodowanie będzie wypłacane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na zasadach określonych
w warunkach ubezpieczenia wymienionych w § 3 niniejszej Umowy.
§9
WYPOWIEDZENIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.
2.

3.

4.

Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający ma prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy, ze sutkiem natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a w
szczególności w przypadkach:
a) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionej przyczyny albo nie
kontynuuje ubezpieczenia pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego,
b) wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy w sposób nienależyty lub sprzeczny z jej
postanowieniami, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowiązków i
upływu terminu wyznaczonego w tym wezwaniu dla zaprzestania naruszeń;
c) gdy Zamawiający, co najmniej trzykrotnie w okresie trwania niniejszej Umowy, stwierdzi brak
realizacji obowiązków, o których mowa w § 13 ust. 1-4 Umowy;
d) gdy dojdzie do ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy.
Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę jedynie w przypadku zwłoki z płatnością składki
ubezpieczeniowej przekraczającej 30 dni i wezwaniu Zamawiającego do zapłaty składki z dodatkowym
terminem nie krótszym niż 14 dni od dnia wezwania.
Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy Strona, której to dotyczy, przekaże drugiej Stronie
na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia/wypowiedzenia. Odstąpienie od umowy może nastąpić w
terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10
PODWYKONAWCY
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście
lub:
 z pomocą podwykonawców w zakresie: ..............................................................
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest umowa Wykonawcy z podwykonawcą, zawierającą klauzulę nt. cesji
wierzytelności, która zostanie uruchomiona przez Zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się
Wykonawcy z płatności wobec podwykonawcy.
3. Podwykonawcę w kontaktach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca może dokonać zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia wyłącznie w oparciu
o zasady określone w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia i po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podwykonawców
i innych osób, przy pomocy których realizuje przedmiot Umowy, jak za działania własne. Wykonawcy
działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie niniejszej Umowy.
§ 11
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie wyłącznie, gdy zachodzą okoliczności
określone w art. 144 obowiązującej uPzp. Wymagają one zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 12
KARY UMOWNE
1.

2.

3.

4.
5.

6.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Strony ustalają, że w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy zapłaci on na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości 20% całkowitego
wynagrodzenia brutto opisanego w § 6 ust. 3.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto opisanego w §
6 ust. 3, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto
opisanego w § 6 ust. 3 za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia obowiązku
zatrudnienia Pracownika świadczącego usługę na umowę o pracę. Osoba nie zatrudniona na podstawie
umowy o pracę będzie musiała zaprzestać świadczenia usługi a Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić
realizację usługi przez innego pracownika posiadającego wymagane zatrudnienie, co Wykonawca
udokumentuje stosownym pismem.
Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę karami umownymi na podstawie noty obciążeniowej.
Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania w pełnej wysokości na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa
wysokość kar umownych określonych w umowie.
Strony ustalają, iż odstąpienie od umowy będzie wywierało skutki na przyszłość i nie będzie miało wpływu
na prawa i obowiązki Stron w zakresie kar umownych oraz ewentualnego odszkodowania z tytułu
nienależytego wykonania umowy.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do realizacji umowy Wykonawca lub podwykonawca(y) zobowiązany jest, aby osoby wykonujące
czynności związane z zawieraniem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia były zatrudnione na podstawie
umowy o pracę:
Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę z podaniem ich imienia i nazwiska. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej
aktualizacji ww. danych – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz
niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osoby. Na zasadach określonych
w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 3.
Wykonawca potwierdza, że znane są mu wszelkie okoliczności mające wpływ na ocenę
prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego i w trakcie postępowania otrzymał od Zamawiającego
odpowiedź na każde pytanie, które zadał i są mu znane wszelkie okoliczności oraz informacje niezbędne do
zawarcia niniejszej Umowy i realizacji przedmiotu Umowy, w tym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
Wszelkie inne informacje Wykonawca uznaje za nieistotnie.
Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących
przedsiębiorstwa drugiej Strony (za wyjątkiem informacji publicznie dostępnych), przekazanych jej
w związku z realizacją umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje zarówno w trakcie
wykonywania Umowy, jak również po zakończeniu jej realizacji. Strona zwolniona będzie z obowiązku
zachowania poufności wyłącznie w następujących przypadkach:
a) wyrażenia przez drugą Stronę pisemnej zgody na ujawnienie określonej informacji,
b) gdy przepisy prawa przewidują obowiązek ujawnienia informacji,
c) gdy wezwanie do ujawnienia informacji skierowane zostanie przez kompetentne organy
administracji publicznej lub sądy,
d) ujawnienia informacji reasekuratorom, brokerom reasekuracyjnym oraz zewnętrznym ekspertom
i rzeczoznawcom działającym na zlecenie Wykonawcy, o ile służy to realizacji Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w KOWR Wytycznych bezpieczeństwa
informacji dla kontrahentów”, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Wykonawca, zobowiązuje
się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Do niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
10.
Spory, które wynikną przy wykonywaniu umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu
właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
11. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
12. Integralną część Umowy stanowią:
a) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia Część III: „Ubezpieczenie mienia Zamawiającego”;
b) Załącznik nr 2 - Formularz oferty Wykonawcy.
c) Załącznik nr 3 – Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU);
d) Załącznik nr 4 – Wytyczne dla Kontrahentów
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

