Załącznik nr 5b do siwz
DZ-2501/7451/1145/12

Umowa DZ-2501/7451/…/2012
Zawarta w dniu ……………… r.
pomiędzy:
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym
w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10-761,
działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku pod numerem 0000118357,
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
•
zwany dalej w umowie "Zamawiającym",
a:
……………………………………………….
zwanymi dalej „Wykonawcą ” .
W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr
DZ-2501/4681/68508/12, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa
następującej treści:
1.

2.
3.
4.

§ 1 Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest grupowe ubezpieczenie medyczne dla
pracowników Zamawiającego w zakresie określonym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia – pkt. 1 - opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej umowy i oferta Wykonawcy z dn…… stanowiącą załącznik nr 2 do
umowy.
Szczegółowy zakres ubezpieczenia potwierdzać będzie polisa stanowiące integralną
część niniejszej umowy.
Do realizacji niniejszej Umowy zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Wykonawcy dołączone do wybranej oferty z zastrzeŜeniem postanowień ust. 4.
W przypadku rozbieŜności postanowień dokumentu Umowy lub dokumentu Opis
przedmiotu zamówienia z postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Wykonawcy lub polisach, rozstrzygające znaczenie mają
postanowienia zawarte w Umowie lub postanowienia zawarte w dokumencie Opis
przedmiotu zamówienia. Postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Wykonawcy lub polis stojące w sprzeczności do postanowień dokumentu Umowy lub
dokumentu Opis przedmiotu zamówienia nie mają zastosowania do realizacji
niniejszego zamówienia.

§ 2 Miejsce i zasady wykonywania umowy
1. Świadczenia zdrowotne w ramach niniejszej umowy będą wykonywane w
następujących placówkach:
…………………………………..
…………………………………..
2. W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaŜe Wykonawcy listę pracowników
uprawnionych do ubezpieczenia będącego przedmiotem umowy.
3. Do dnia 20 kaŜdego miesiąca Zamawiający będzie aktualizował Wykaz pracowników,
którzy będą objęci ubezpieczeniem w kolejnym miesiącu. Wykaz pracowników będzie
aktualizowany według bieŜących potrzeb Zamawiającego, dotyczących stanu
zatrudnienia. Aktualizacja Wykazu pracowników na kaŜdy z miesięcy ubezpieczenia

4.

1.

2.
3.
4.

5.

1.

2.

3.

odbywać się będzie na zasadach określonych Umową bez konieczności zawierania
aneksu do niej.
W sytuacji gdy w okresie od przekazania aktualnego Wykazu Uprawnionych do końca
miesiąca kalendarzowego nastąpią zmiany w Wykazie pracowników Zamawiający
będzie miał moŜliwość najpóźniej ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego przekazać
korektę do wykazu uprawnionych ze skutkiem obowiązywania na 1 dzień miesiąca
następującego po przekazaniu takiej korekty.
§ 3 Wynagrodzenie
Zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy ustala się, Ŝe miesięczna cena ubezpieczenia
określonego w Umowie wynosi ……………. zł. za jednego pracownika i cena ta
zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania objętego niniejszą umową
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
Ustalona wysokość składki na jednego pracownika nie ulega zmianie w czasie trwania
umowy.
Strony Umowy ustalają, iŜ składka ubezpieczeniowa płatna będzie w ratach
miesięcznych.
Łączna składka za dany miesiąc za pracowników objętych ubezpieczeniem stanowi
iloczyn liczby pracowników uprawnionych do ubezpieczenia zgodnie z aktualnym
wykazem pracowników oraz wysokość składki określona w ust. 1.
Zamawiający dokonywał będzie płatności za dany miesiąc na konto Wykonawcy
podane w polisie w terminie do 15 dnia danego miesiąca.
§ 4 Odstąpienie i rozwiązanie umowy
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy rata składki
za ubezpieczenie nie została zapłacona w terminie określonym w Umowie mimo
uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy z zastrzeŜeniem, Ŝe w wezwaniu podane do
wiadomości Zamawiającego są skutki niezapłacenia raty składki.
Zamawiający moŜe rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeŜeli
Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w tym w
szczególności niezgodnie z ofertą i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się
naleŜycie z umowy.
W przypadku trudnej sytuacji finansowej Zamawiającego, Zamawiający zastrzega
sobie moŜliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 5 Czas trwania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od…………………………………r.
§ 6 Osoby do kontaktu
1. Zgłoszenia nieprawidłowości związane z realizacją niniejszej umowy będą odbywały
się za pośrednictwem osób wyznaczonych do kontaktu w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie realizacji postanowień niniejszej
umowy są: ze strony Zamawiającego:…………………………….. Tel………
Ze strony Wykonawcy:………………………. Tel………………………
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią
inaczej.
3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca

