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UMOWA  
 
W dniu .......................................r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 39 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2013r., poz. 907 z późn. zm.) znak sprawy ………….. została zawarta umowa pomiędzy: 
 
Zamawiającym: 
Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PAP, Al. Jerozolimskie 202, 02 – 486 Warszawa, posiadającym Regon: …., 
KRS ……, NIP: …….., zwanym także dalej „UBEZPIECZAJĄCYM”,  reprezentowanym przez:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
a:  
Wykonawcą: 
....................................................................................., z siedzibą w ......................................................., wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ......................................................................... pod nr KRS 
................................., posiadającym Regon …………………, nr NIP ......................................., zwanym także dalej „UBEZPIECZYCIELEM”, 
reprezentowanym przez: 
  
............................................................................................................................................................... 
 
przy udziale Brokera Ubezpieczeniowego Merydian BDU SA z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 233. 
  
o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Ubezpieczyciela usługi polegającej na grupowym ubezpieczeniu na życie i zdrowie 

pracowników Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie. 
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. Ubezpieczyciel 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 36 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 Ubezpieczającego, 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 Ubezpieczyciela rozpoczyna się 
z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia, jako początek okresu ubezpieczenia. 

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

§ 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 Ubezpieczającemu certyfikatów ubezpieczenia dla każdego 

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

 
§ 4. 

1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się udzielić na rzecz Ubezpieczającego usługi ubezpieczenia grupowego, określonej w § 1 niniejszej 
Umowy, w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako termin realizacji zamówienia, to jest 36 
miesięcy od dnia ……………….. roku do dnia ……………………. roku. 

2. Przez pojęcie „termin realizacji zamówienia” rozumie się przedział czasowy, w którym przypada początek okresu ubezpieczenia. 
3. Termin realizacji zobowiązań Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonych może wykraczać poza termin realizacji Umowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 
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§ 5 

1. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia ewentualnych 
zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach 
określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach 
uzupełniających składek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym. 

 
§ 6 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Ubezpieczyciel może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

  
§ 7 

1. Bez zgody Ubezpieczającego Ubezpieczyciel nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności Ubezpieczyciela wynikających z 
niniejszej umowy i związanych z nimi  należności ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności 
prawnych ani faktycznych, w następstwie,  których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W  szczególności Ubezpieczyciel 
bez pisemnej zgody Ubezpieczającego nie ma prawa zawierać umów poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie 
art. 921¹- art. 9215 kc przekazu świadczenia Ubezpieczającego należnego na podstawie niniejszej umowy. 

2. Zgoda Ubezpieczającego winna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 
§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczeń, przepisy 
ustawy z dnia 11.09.2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1844), a także odpowiednie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

2. 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 Ubezpieczającego.  

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być bez uprzedniej zgody Ubezpieczającego zbyte, scedowane lub w 
jakiejkolwiek formie przeniesione na osoby trzecie. 

 
§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

 

 UBEZPIECZAJĄCY  UBEZPIECZYCIEL  

 
 


