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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

UMOWA 

Nr CSIOZ/……./2019 

 

zawarta pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309, 

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: … - … 

a 

… zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: … - … 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami” lub indywidualnie „Stroną” 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.270.139.2019 

zawarta została umowa zwana dalej „Umową” o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Umowa ma charakter generalny i jej postanowienia znajdują zastosowanie do umów ubezpieczenia 

zawartych na jej podstawie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem jest: 

1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 

2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego; 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego; 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz przedmiotu umów ubezpieczenia zawartych na 

podstawie Umowy został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 

„Opis Przedmiotu Zamówienia” do Umowy (dalej jako „OPZ”), w Ofercie Wykonawcy stanowiącej 

Załącznik nr 2 „Oferta Wykonawcy” do Umowy oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dla 

Elementu I, II i III z OPZ stanowiących Załącznik nr 3 „Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Elementu 

I, II i III z OPZ” do Umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odrębne polisy potwierdzające zawarcie danej umowy 

ubezpieczenia i świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym w ust. 1 umową 

ubezpieczenia (zwane dalej „Polisami”) zgodnie z postanowieniami § 2 Umowy, na własny koszt 

do siedziby Zamawiającego. 
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§ 2. 

Warunki realizacji Umowy 

1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Wykonawcę na podstawie Umowy oraz na podstawie 

umów ubezpieczenia zawartych w związku z Umową, w zakresie zgodnym z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, będzie świadczona od dnia zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 

23 września 2019 roku do dnia 22 września 2020 roku. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Polis do siedziby Zamawiającego w terminie nie 

dłuższym niż do 4 dni od dnia podpisania Umowy przez Strony. 

3. Polisy, w zakresie zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, zostaną wystawione w związku 

z zawarciem umów dotyczących ubezpieczenia: 

1) części budynków i budowli; 

2) urządzeń i wyposażenia biurowego; 

3) pozostałych środków trwałych własnych i powierzonych; 

4) sprzętu elektronicznego stacjonarnego; 

5) sprzętu elektronicznego przenośnego; 

6) odpowiedzialności cywilnej. 

4. Każda z Polis określać będzie w szczególności: 

1) ubezpieczonego; 

2) rodzaj ubezpieczenia; 

3) zakres ubezpieczenia; 

4) sumę ubezpieczenia; 

5) wysokość składki; 

6) datę rozpoczęcia i zakończenia okresu ubezpieczenia; 

7) klauzule ubezpieczeniowe. 

5. Po dostarczeniu każdej z Polis sporządzony będzie Protokół Odbioru, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 4 „Protokół Odbioru” do Umowy, podpisany przez Strony. 

 

§ 3. 

Składka 

1. Maksymalna składka należna Wykonawcy wynosi: … zł brutto (słownie złotych:…), w tym VAT, 

w tym:. 

1) … zł brutto (słownie złotych: ...), w tym VAT tytułem ubezpieczenia części budynków i budowli; 
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2) … zł brutto (słownie złotych:…), w tym VAT tytułem ubezpieczenia urządzeń i wyposażenia 

biurowego; 

3) … zł brutto (słownie złotych:…), w tym VAT tytułem ubezpieczenia pozostałych środków trwałych 

własnych i powierzonych; 

4) … zł brutto (słownie złotych:…), w tym VAT tytułem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 

stacjonarnego; 

5) … zł brutto (słownie złotych:…), w tym VAT tytułem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 

przenośnego; 

6) … zł brutto (słownie złotych:…), w tym VAT tytułem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

2. Maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 jest ostateczne i obejmuje 

wszelkie należności Zamawiającego wobec Wykonawcy Umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne 

wynagrodzenie dodatkowe.  

3. Należne składki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 6, będą płatne każdorazowo na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę Polisy, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Polisy 

do siedziby Zamawiającego, na numer rachunku bankowego wskazany w Polisie. 

4. Za dzień zapłaty składki przyjmuje się datę przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu 

do realizacji. 

5. Przedmiot Umowy finansowany jest ze środków budżetu państwa ujętych w odpowiednim Planie 

Finansowym wydatków bieżących. Zmiana źródła finansowania nie stanowi zmiany Umowy i nie 

wymaga zawarcia aneksu. 

§ 4. 

Warunki współpracy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną, doświadczenie, 

uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej i dołoży wszelkich starań w celu 

prawidłowego wykonania Umowy. 

2. Osobami upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z wykonaniem Umowy oraz 

odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie Umowy, w tym dokonywanie czynności związanych 

z jej wykonaniem są: 

1) po stronie Zamawiającego: … , tel.: …, e-mail: … lub … , tel. …, e-mail: ... 

2) po stronie Wykonawcy: … , tel.: …, e-mail: … lub … , tel. …, e-mail: ... 
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3. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 nie powoduje konieczności zmiany Umowy. W przypadku 

wystąpienia takiej zmiany Strony wzajemnie się informują o nowej osobie, upoważnionej do 

współpracy i koordynacji wykonania Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji dotyczących realizacji przedmiotu 

Umowy na każde żądanie Zamawiającego. 

5. Zgłoszenie szkody celem jej likwidacji przekazywane będzie do Ubezpieczyciela w postaci 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej  

6. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonywania oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, 

w terminie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy od daty zgłoszenia szkody. Za dzień roboczy strony 

rozumieją dzień od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, w godz. 8.00 – 16.00, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego. 

7. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do rozpatrywania zgłoszeń szkody Zamawiającego dotyczących 

likwidacji szkody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich złożenia, a w przypadku gdyby 

rozpatrzenie ich było niemożliwe w tym terminie ze względu na konieczność wyjaśnienia 

okoliczności istotnych z punktu widzenia przedmiotu odwołania, w terminie 14 dni od dnia, 

w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 

8. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do rozpatrywania odwołań Zamawiającego dotyczących likwidacji 

szkody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich złożenia. 

 

§ 5. 

Zastrzeżenie poufności 

1. Wszelkie informacje i materiały udostępnione Wykonawcy w związku z wykonaniem Umowy, 

a także powstałe w wyniku jej wykonania - pisemne, graficzne, zapisane w postaci elektronicznej 

lub w inny sposób - są poufne i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób. 

2. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, 

którymi się posługiwał przy wykonaniu Umowy. 

3. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania poufności, jeżeli informacje, co do których taki 

obowiązek istniał: 

1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane jednak w sposób inny niż w wyniku naruszenia 

Umowy; 
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2) muszą zostać ujawnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów 

prawa, orzeczeniami sądów lub upoważnionych organów państwowych; 

3) muszą zostać ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskał uprzednio pisemną 

zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

4. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku 

udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1, a także podejmie wszelkie działania konieczne 

do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 dokonało się w sposób 

chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 

§ 6. 

Rozwiązanie, odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od całości lub części Umowy, bez obowiązku 

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w przypadku: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub powzięcia 

informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od 

dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie Zamawiającego;  

2) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy. Do rażących naruszeń 

postanowień Umowy zalicza się w szczególności zawinione przez Wykonawcę niedochowanie 

terminu realizacji jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy, utrata uprawnień do 

wykonywania działalności ubezpieczeniowej; 

3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

2. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie Zamawiający jest 

uprawniony wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności 

stanowiących podstawę do odstąpienia, jednak nie później niż w  terminie 60 dni liczonych od 

końcowego terminu realizacji Umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

4. Każda ze Stron ma możliwość wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku 

zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację Umowy. Przez siłę 

wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i 
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przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 7. 

Kary Umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku 

nienależytego wykonywania Umowy z następujących tytułów i w wysokości: 

1) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Polisy w stosunku do terminu, o którym 

mowa w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokości 1 % maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto 

określonej w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy - w wysokości 20% maksymalnej 

wartości wynagrodzenia brutto, określonej w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy jako maksymalna składka należna. 

3. Strony rozszerzają zakres odpowiedzialności Wykonawcy określony w art. 473 § 1 Kodeksu 

cywilnego w ten sposób, że Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za opóźnienia w 

wykonaniu Umowy z powodu okoliczności od niego niezależnych z wyłączeniem przeszkód 

wynikających z siły wyższej lub wyłącznej winy Zamawiającego, a uniemożliwiających realizację 

Umowy przez Wykonawcę w terminach wskazanych w Umowie. 

4. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego. 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd 

powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest prawo 

polskie. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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4. Umowa oraz zawarte na jej podstawie Polisy zostają zawarte na czas oznaczony od dnia jej 

podpisania przez Strony, jednak nie wcześniej niż od dnia 23 września 2019 roku do dnia 22 września 

2020 roku.  

5. W razie rozbieżności, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia dla Elementu I, II i III. 

6. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

9. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez późniejszą ze Stron. 

 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Elementu I, II i III; 

Załącznik nr 4 – Protokół Odbioru. 

 

 

.……………………………..……… …………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

(data i podpis Zamawiającego) (data i podpis Wykonawcy) 

 

 
 


