UMOWA DG-2501/15978/1642/11
Zawarta w dniu …………….r w Puławach pomiędzy
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym z
siedzibą w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, działającym w oparciu o wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Lublinie pod
numerem 0000118357, posiadającym NIP 716-00-10-761, REGON 000080252, w imieniu
reprezentowanym przez :
•

……………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………..
reprezentowanym przez:
•

…………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu
nieograniczonego nr DG-2501/15978/1642/11 , zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn.
zm) , została zawarta umowa następującej treści:
§1
Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określone szczegółowo
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§2
Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia – opisie przedmiotu zamówienia, tj. od 08.2011 r. do 08.2014 r.
Opis przedmiotu zamówienia jest załącznikiem do niniejszej umowy .
§3
Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych
polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złoŜoną Zamawiającemu.

§4
Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania
ochrony poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia ubezpieczeniowego

§5
Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości
………………………. zł (słownie złotych : …………………………………………).
§6
Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w 3 ratach na podstawie polis w terminie 21
dni od dnia doręczenia polisy zamawiającemu zgodnie z poniŜszym harmonogramem:
Rok 2011
I polisa opiewająca na 1/3 składki wystawiona do 08.2011 r.: …………………….. zł
Rok 2012
II polisa opiewająca na 1/3 składki wystawiona do 08.2012 r : ………………………. zł
Rok 2013
III polisa opiewająca na 1/3 składki wystawiona do 08.2013 r ………………………zł

§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i klauzulami dołączonymi do polis
ubezpieczeniowych mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych warunków
ubezpieczenia tj.:
1. ……………………………………………………………………………..
2 ……………………………………………………………………………….
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach,
2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie.
4) Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w § 4 umowy.
2. Odstąpienie od umowy określone w ustępie 1 pkt. 2-4 nastąpi z winy Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§9
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe być dokonana przez obie strony w formie
pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaŜności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaŜności zmiana postanowień zawartej
umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiającego, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.

§ 10
Umowa moŜe zostać rozwiązana w kaŜdym czasie za porozumieniem stron.

§ 11
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze
stron.
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