Projekt Umowy, Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Projekt umowy
Umowa nr………………
W dniu .................................. 2016 r. w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie,
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym w dalszej treści Ubezpieczającym
lub Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Aleksandrę Jabłonowską – p.o. Głównego Geodety Kraju
Krzysztofa Podolskiego – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu
a
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...….
zwanym w dalszej treści Ubezpieczycielem lub Wykonawcą
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - Nr referencyjny GI-TOPO.2611.8.2016 (nr 85/2016
Centralnego rejestru zamówień publicznych), zawarta została umowa o treści następującej:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem Umowy jest usługa ubezpieczenia osób i mienia Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii – System Mobilnego Kartowania.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiący integralną część umowy oraz oferta złożona
przez Ubezpieczyciela z dnia……...
§2
OKRES UBEZPIECZENIA
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
2. Strony zgodnie przyjmują, iż zawarcie Umowy następuje z dniem złożenia podpisu
przez obie Strony. Zamawiający składając jako drugi podpis opatruje Umowę datą
i w ten sam dzień informuje Wykonawcę o fakcie zawarcia Umowy przesyłając jej scan
drogą elektroniczną i jednocześnie przesyłając Wykonawcy jej egzemplarz drogą
pocztową.
§3
ZASADY UBEZPIECZENIA

1.

2.

W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym
w tych umowach okresie w oparciu o postanowienia Szczegółowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia.
Wykonawca wystawi polisy ubezpieczeniowe określające zakres i koszt ubezpieczenia.
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§4
PŁATNOŚĆ
1. Łączna wysokość składki za cały okres trwania Umowy jest zgodna ze złożoną ofertą
Wykonawcy z dnia…………………… .
2. Łączna wysokość składki za cały okres trwania Umowy wynosi brutto…………………..
(słownie:……………………………………………………….)
3. Płatność składki dokonana zostanie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……. w terminie 14 dni od daty doręczenia polis.
4. Nieprawidłowe wystawienie polisy spowoduje naliczenie ponownego 14-dniowego terminu
płatności, liczonego od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej
polisy.
5. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających
z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ani regulować ich w drodze
kompensaty.
§5
KARA UMOWNA
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15%
wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy w całości
lub części przez Zamawiającego lub Wykonawcę lub jej wypowiedzenia z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Kara umowna będzie płatna przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w
wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania
do jej zapłaty.
3. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy
wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej.
4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kary
umownej Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody
§6
WYPOWIEDZENIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w całości lub
części, w następujących przypadkach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy.
2) w przypadku realizowania przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z przepisami
prawa lub SOPZ
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3) w przypadku, jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja
Wykonawcy;
4) w przypadku, jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek
Wykonawcy i Wykonawca nie będzie mógł realizować Umowy na warunkach w niej
określonych;
5) w przypadku, gdy nastąpi ograniczenie lub pozbawienie zdolności do czynności
prawnych mających wpływ na realizację Umowy.
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach wskazanych w ust. 1.
2. W przypadku otwarcia likwidacji, złożenia wniosku o upadłość lub wydania sądowego
nakazu zajęcia majątku Wykonawcy Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę z
zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.
3. Wypowiedzenie Umowy w całości lub w części, za wyjątkiem ust. 3, wymaga zachowania
14 dniowego okresu wypowiedzenia, z wyjątkiem wypowiedzenia z uwagi
na uprawomocnienie się postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji,
które będzie miało skutek natychmiastowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub jej wypowiedzenie, powinno zostać złożone
w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W razie zaistnienia przypadków, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu należytego wykonania części Umowy.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych w Umowie, a dotyczących jej przedmiotu, mają

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz
ustawa Prawo zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy podlegają rozstrzygnięciu

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie oświadczenia woli Strony, wynikające z postanowień Umowy winny być

dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Korespondencja między Stronami, w tym powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia

woli, będzie kierowana na następujące adresy:
1) Wykonawca –
…………………………………………………………………………….
2) Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2,
00-926 Warszawa, tel. +48 22 661 84 32, faks +48 22 628 34 67,
e-PUAP: /887pujdw65/skrytka
6. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie

swojego adresu, numeru telefonu lub numeru faksu, tak szybko jak będzie to możliwe
-3-

Projekt Umowy, Załącznik nr 3 do Zaproszenia

po dacie wystąpienia zmiany, w żadnym wypadku, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech)
dni roboczych od wystąpienia takiej zmiany.
7. W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa

w ust. 6, korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana będzie za
doręczoną skutecznie.
8. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach − dwa dla

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
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