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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Oświadczenie  o akceptacji wzoru umowy 

 

Ja, niżej podpisany: ..............................................................................., będąc upoważniony do 

reprezentowania ....................................................................................................................      

z siedzibą w ........................................... przy ulicy ........................................... oświadczam, 

że: 

 

W przypadku wyboru naszej oferty, zawrzemy z Zamawiającym umowę zgodnie z poniższym 

Wzorem Umowy. 

 

 

..................................................                                          .............................................                                                             
(miejscowość, data)                                                                                     ( podpis/y ) 
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WZÓR UMOWY 

                                                  Umowa nr………………… 

Zawarta w dniu ………………… w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 

Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Lublin-

Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem; KRS 0000127373, kapitał zakładowy; 28.105.000,00 

zł  NIP 921-00-10-133; REGON 950177059;  tel. /84/ 6642461, fax /84/ 6643519, zwanym 

dalej „ZAMAWIAJĄCYM”  

reprezentowanym przez: 

– .......................................... – ...................................... 

– .......................................... – ...................................... 

a: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

z siedzibą w .............................................. przy ul. .................................................  

zarejestrowanym w ……………………………………………………., z kapitałem 

zakładowym……………………..złotych, zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

reprezentowanym przez: 

– .......................................... – ......................................... 

– .......................................... – ......................................... 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr 

sprawy……………………….), zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w oparciu 

o ofertę Wykonawcy z dnia ………………………….. roku złożoną w postępowaniu. 

§ 1 

1. Najdłuższy możliwy okres obowiązywania niniejszej umowy obejmuje czas od dnia: 

1.07.2014r – 30.06.2017r. 

2. Wyłącznym przedstawicielem Ubezpieczającego w sprawach objętych niniejszą Umową 

jest Broker Ubezpieczeniowy „Pool Broker” Sp. z o. o., posiadający licencję PUNU nr 

990/1, zwany dalej Brokerem, który działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

3. Strony umowy oświadczają, że będą dokładały należytej staranności w celu wykonania 

postanowień niniejszej Umowy. 

§ 2 

Niniejsza Umowa ustala warunki dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla 

pracowników Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.        

w Tomaszowie Lubelskim oraz członków ich rodzin. 
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§ 3 

1. Ubezpieczenie o których mowa w §2 obejmują następujący zakres: 

część umowy zostanie uzupełniona o wykaz świadczeń z oferty Wykonawcy 

2. Zakres ubezpieczenia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

numer…………….., ofercie Wykonawcy oraz ogólnych i/lub szczególnych 

warunkach ubezpieczeń Wykonawcy. 

3. Imienna lista osób, które od dnia 01.07.2014r. objęte zostaną ochroną 

ubezpieczeniową, przedstawiona zostanie Wykonawcy w terminie do 15.07.2014 r. w 

sposób zwyczajowo przyjęty u Wykonawcy. 

4. Aktualizacja list osób ubezpieczonych będzie się odbywała do 15 dnia danego 

miesiąca. 

5. Ochrona ubezpieczeniowa względem poszczególnych osób, rozpoczyna się 

pierwszego dnia miesiąca wnioskowanej przez nie ochrony, z zastrzeżeniem, że osoby 

te złożyły oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia na odpowiednim druku 

Wykonawcy w miesiącu poprzedzającym miesiąc wnioskowanej ochrony i została za 

nie odprowadzona składka w terminie określonym w § 7 ust. 2. 

§ 4 

1 Integralną częścią Umowy są: 

1.1 Ogólne i/lub szczególne warunki ubezpieczenia mające zastosowanie przy 

wykonaniu zamówienia, stanowiące załącznik nr 1 do Umowy. 

1.2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer………………, 

stanowiąca załącznik numer 2 do Umowy. 

1.3 Oferta ubezpieczenia złożona przez Wykonawcę w 

dniu……………………………. do postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego numer…………………………, stanowiąca załącznik numer 3 do 

Umowy. 

§  5 

Najdłuższy możliwy okres obowiązywania niniejszej umowy obejmuje czas od dnia: 

01.07.2014r. do dnia: 30.07.2017 r.  

§ 6 

1. Za wykonanie Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie (składkę) w wysokości …………… zł brutto  miesięcznie za każdą 

osobę ubezpieczoną zgodnie z wykazem o którym mowa w § 3 ust 3 i 4, przesyłanym 

do Wykonawcy.   

2. Składki za ochronę ubezpieczeniową będą odprowadzane do 15 dnia danego miesiąca, 

tj. miesiąca, w którym udzielana jest ochrona. 

3. Czynności wpłaty składki na konto bankowe Wykonawcy wykonywał będzie 

upoważniony przez Zamawiającego pracownik. 

4. Wykonawca nie będzie zmieniał składki za osobę ubezpieczoną przez cały okres 

trwania zamówienia. 

§ 7 

1. Wykonawca uznaje, że otrzymał odpowiedź na każde pytanie, które zadał i są mu 

znane wszystkie okoliczności niezbędne do oceny ryzyka. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji o liczbie wypłaconych 

świadczeń oraz ich rodzajach na każde wezwanie Zamawiającego lub działającego w 

jego imieniu Brokera Ubezpieczeniowego. 

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego. 

4. Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

6. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy udział Ubezpieczonych w umowie 

ubezpieczenia nie przekroczy 40% ogólnej liczby pracowników. 

7. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy, Zamawiający 

może w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałym fakcie, rozwiązać 

umowę z zachowaniem 2 miesięcznego okresu Wypowiedzenia. 

8. W razie odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z 

przyczyn określonych w §8 ust. 5, 6, 7,  Wykonawcy przysługuje jedynie 

wynagrodzenie za wykonany zakres usług. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z 

winy Wykonawcy, Zamawiający otrzyma odszkodowanie w wysokości 10% wartości 

zamówienia. 

10. Ewentualne spory o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrywały będą 

sądy właściwe zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. O działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1151 z późniejszymi zmianami), zaś 

pozostałe spory, pozostające w związku z niniejszą umową rozpatrywał będzie Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o Działalności 

ubezpieczeniowej, ustawy o Pośrednictwie ubezpieczeniowym. 

12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

Wykaz załączników 

1. Załącznik nr 1 – Ogólne i/lub szczególne warunki ubezpieczeń Wykonawcy. 

2. Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

numer………. 

3. Załącznik nr 3 – Oferta wykonawcy złożona w dniu…………………. do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer……… 


