NR 54/PN/Adm/2013
Załącznik nr 7 (WZÓR UMOWY) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod
nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta. Instytut Maszyn Przepływowych im.
Roberta Szewalskiego PAN. Prace projektowe i nadzory autorskie w ramach projektu „projekt techniczny
modernizacji układu suszenia wraz z układem kogeneracyjnym” w zakresie etapu III, tj. pilotażowego
układu kogeneracyjnego z silnikiem spalinowym dla Zakładu Przetwórstwa Biomasy w Szepietowie

Wzór umowy
zawarta dnia .............. 2013 r. w ……………. pomiędzy:
Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, ul. J. Fiszera 14, 80-231
Gdańsk, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………...........................
...
zwanym dalej – Ubezpieczającym lub Zamawiającym

a:
......................................., reprezentowaną przez:
................................................................................................................................................................
...
zwaną w dalszej części umowy Ubezpieczycielem lub Wykonawcą
Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 - 46 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2013 poz. 907 z późni. zm.), o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem Ubezpieczającego w
zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta.

§2
Okres ubezpieczenia
1. Okres ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej projektanta rozpoczyna się w dniu
zawarcia umowy i upływa z dniem 31.03.2014r.

§3
Polisy
Tytułem zawarcia niniejszej umowy Ubezpieczyciel wystawił poniżej wymienione polisy:
1. …
2. …

§4
Płatność
1. Łączna składka za okresy ubezpieczenia (o których mowa w §2) wyniesie
......................................... zł (słownie złotych: ..................................................................................).
2. Ostateczna wysokość składki może ulec zmianie w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana wysokości składki w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Ubezpieczyciela jest możliwa zgodnie z postanowieniami §6
umowy.
3. Składka za ubezpieczenia będzie płatna przez Ubezpieczającego jednorazowo do dnia
10.12.2013r.

§5
Szczególne warunki ubezpieczenia
1.Warunki szczególne mające zastosowanie do niniejszej umowy określone zostały w treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
….
….
§6
Dopuszczenie zmian w umowie

1.Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej
umowy w poniższych sytuacjach:
1) zmiany dotyczące terminów płatności; w przypadku braku środków na zapłatę składek przez
Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez
dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty,
2) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU
Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy,
3) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
§7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą w podanej kolejności:
a) SIWZ wraz z załącznikami
b) oferta złożona przez Wykonawcę
c) OWU
d) przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności
ubezpieczeniowej
2. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonane drogą faksową kierowane do drugiej strony
uznaje się za skuteczne i dopuszczalne. Niniejsze nie dotyczy oświadczenia woli o
wypowiedzeniu umowy, które winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie
sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Ubezpieczającego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

.................................................
( podpis Wykonawcy )

.................................................
( podpis Zamawiającego)

