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Załącznik nr 6 b do SIWZ
WZÓR UMOWY
UBEZPIECZENIA GENERALNEGO
zawarta w dniu ……………… w …………….…………. ,
zwana dalej „Umową”
pomiędzy:
Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
(kod pocztowy 00-390), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez
Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 2/06, REGON 140603313, NIP 7010025169,
reprezentowanym przez:
…………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………..

reprezentowanym przez:
............................................................................,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
wybranym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „Ustawą”, nr
sprawy: PO/ZP/20/2016/CNK/TT.
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej oddzielnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”
§1
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem

ubezpieczenia

jest

kompleksowe

ubezpieczenie

następstw

nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych
wypadków podczas podróży zagranicznych zgodnie z Częścią nr II przedmiotu
zamówienia.
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2. Szczegółowe warunki ubezpieczenia dotyczące zakresów określonych w ust.1 będą
zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy oraz wybraną przez Zamawiającego ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.
3. Do poszczególnych zakresów ubezpieczenia określonych w pkt 1 zastosowanie mają
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosowane przez Wykonawcę, stanowiące
Załącznik nr 3 do Umowy.
§2
OKRES UBEZPIECZENIA I WYKONANIE UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.12.2016 r. do 30.11.2018 r.
2. Okres ubezpieczenia dla Zadania II

określonego zgodnie z SIWZ – 24 m-ce,

przewidywany okres ubezpieczenia od 01.12.2016 r podzielony na 2 (dwa) okresy
rozliczeniowe:
I okres: przewidywany od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r.
II okres: przewidywany od 01.12.2017 r. do 30.11.2018 r.
3. W przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych zawarcie umów ubezpieczenia nie będzie wiązało się z uzyskaniem przez
zamawiającego członkostwa w TUW, a w szczególności – z zobowiązaniem
Zamawiającego do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa przez wnoszenie
dodatkowej składki oraz z możliwością zmniejszania świadczeń towarzystwa na rzecz
zamawiającego z tytułu ubezpieczeń. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży
statut towarzystwa, który stanowić będzie integralną część umowy (zapis będzie miał
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy działającego w formie TUW)

§3
ZASADY UBEZPIECZENIA
1. Wykonawca obejmuje ubezpieczeniem następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz
koszty

leczenia

i

następstwa

nieszczęśliwych

wypadków

podczas

podróży

zagranicznych w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy
2. Wykonawca wystawi stosowne polisy ubezpieczeniowe lub certyfikaty zawierające
sumy ubezpieczenia i składki , potwierdzające udzielenie ochrony ubezpieczeniowej
zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
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§4
NIEZMIENNOŚĆ UMOWY
1. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone OWU, nie
mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik
nr 2 do Umowy.
2. Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych strony po dokonaniu
uzgodnień i potwierdzeniu ich na piśmie zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian
w umowie w następujących przypadkach:
1. Gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki podatku
VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota brutto;
2. Zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia;
3. Wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z SIWZ;
4. Nabycia lub zbycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zbieraniem danych
a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia;
5. Nabycia składników majątkowych w okresie trwania umowy;
6. Zaistnienia potrzeby rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wynikającej z innej
przyczyny niż wyżej wymienione.
7. Obniżenia składki naliczonej w systemie pro rata temporis, w przypadku
zmniejszenia

przedmiotowego

zakresu

ubezpieczenia,

tj.

np.

sprzedaży

nieruchomości lub likwidacji środka trwałego na podstawie wykazu zlikwidowanych
środków trwałych lub sprzedaży nieruchomości podanych przez Zamawiającego.
8. Zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób przystępujących/występujących
z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia;
9. Zmiany wysokości sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej;
10. Zmiany przewidzianej w klauzulach zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
3. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Umowy a treścią umów indywidualnych
lub OWU, decyduje treść Umowy.
4. W przypadku sprzeczności OWU z opisem przedmiotu zamówienia, decyduje opis
przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy.
§5
SKŁADKI
1. Łączna wysokość składki za cały okres obowiązywania Umowy jest zgodna ze złożoną
ofertą Wykonawcy.
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2. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminach
określonych w polisach.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Poza przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający
może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem
– według wyboru Zamawiającego i zgodnie z oświadczeniem o wypowiedzeniu
Umowy:
a) na koniec miesiąca kalendarzowego,
b) na koniec okresu rozliczeniowego.
2.

Zamawiający

może

także

rozwiązać

niniejszą

Umowę

ze

skutkiem

natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku niewykonywania lub nienależytego
wykonywania przez Wykonawcę jej postanowień, w szczególności w przypadku
niewypłacania

lub

nieterminowego

wypłacania

należnego

Zamawiającemu

odszkodowania, po uprzednim wezwaniu Wykonawcę do należytego wykonania
Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem terminu jej obowiązywania,
Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on faktycznej ochrony
ubezpieczeniowej, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania niniejszej Umowy. W
takim przypadku Wykonawcy należna będzie składka w wysokość proporcjonalnej do
okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej, w stosunku do danego okresu
ubezpieczenia, w którym nastąpiło rozwiązanie niniejszej Umowy.
4. Wypowiedzenie niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§7
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy
właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
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2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez Strony,
powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane
listem poleconym.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie

przepisy prawa, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny, ustawa o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2015r., poz.
1844 ze zm.) oraz ustawa - Prawo zamówień publicznych.
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.
6. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Ogólne Warunki Ubezpieczenia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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