
Dodatek nr 7 do SIWZ

projekt
Umowa nr………

zawarta w dniu ……………… 2019 roku
Pomiędzy: Gminą Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II nr 10
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 643-10-04-477
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich

w imieniu i na rzecz której działa

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śmiłowskiego 15 jako “Prowadzący Postępowanie”
NIP 643-000-02-99, KRS 0000096696
reprezentowana przez
Dyrektora Zarządu -            mgr inż. Andrzeja Prochotę
Z-cę Dyrektora Zarządu - mgr Mariolę Kołodziej

a:
..................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:
..............................................................................

prowadzącym  działalność  ubezpieczeniową  zarejestrowaną  w  ……………………………..  pod  numerem
………………………………     REGON : …………………… NIP ................................................................
posiadającym  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  ubezpieczeniowej  obejmującej  przedmiot
zamówienia nr     ................. z dnia

zwanym dalej  „Wykonawcą”

Strony  zawierają  umowę  w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia  29 stycznia 2004r.
Prawo  zamówień  publicznych  (j.  t.  Dz.  U.  z  2018r.,poz.1986  z  późniejszymi  zmianami).  objętego
protokołem z dnia ….............. nr  …...................... zatwierdzonym przez …................................. w dniu
…..............., następującej treści :

§ 1.

1.  Przedmiotem  umowy  jest  usługa  ubezpieczenia  budynków  stanowiących  zasób  Gminy
Siemianowice Śląskie  oraz ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  Gminy Siemianowice Śląskie.
Wykaz budynków stanowi załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:
-   ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
-   ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej, rabunku i  dewastacji



- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem  nieruchomości
oraz innego mienia
2. Umowa będzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia
01.11.2019r. do 31.10.2021r.

Okres trwania umowy wynosi 24 miesiące i składa się z 2 okresów ubezpieczenia po 12 miesięcy.
Wszystkie zawarte w SIWZ sumy, limity i inne zapisy odnoszą się do jednego 12 -to miesięcznego
okresu ubezpieczenia i w kolejnym ulegają odnowieniu.

3. Integralną częścią umowy wykaz budynków do ubezpieczenia ( Dodatek nr 8 do SIWZ),

4.  Niniejsza  umowa została  i  będzie  wykonywana  przy  udziale  i  za  pośrednictwem brokera  MAK
Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-765  Al. Wilanowska 208/212

5.Wykonawca  potwierdzi  poprzez  wystawienie  dokumentów  ubezpieczenia,  objęcie  ochroną
ubezpieczeniową przedmiotu ubezpieczenia w zakresie i okresach ubezpieczenia zgodnie z umową
oraz SIWZ

6.Sumy ubezpieczenia zostały ustalone w wysokościach obejmujących podatek od towarów i usług,
rozmiar szkód również będzie uwzględniał ten podatek.

7.  Do  umowy  mają  zastosowanie  Ogólne  Warunki  Ubezpieczenia  Wykonawcy  dotyczące
poszczególnych  zakresów  ubezpieczenia  stanowiące  Załącznik  nr  ….  do  umowy  z  zastrzeżeniem
odmiennych postanowień wynikających z treści SIWZ

8.W przypadku sprzeczności  pomiędzy  zapisami  niniejszej  umowy oraz SIWZ a  zapisami  ogólnych
warunków ubezpieczenia o których mowa w ust. 8 stosuje się zapisy niniejszej umowy oraz  SIWZ.  

§ 2.

1. Cena całkowita za cały okres trwania umowy  stanowi kwotę …..................................................... zł. 
( słownie : ….................................................................................). Harmonogram płatności zgodny z 
ofertą.
2.Wynagrodzenie brokera stoi po stronie Wykonawcy w postaci kurtażu brokerskiego w wysokości 
zwyczajowego – średniego wynagrodzenia wypłacanego podmiotom brokerskim

§ 3.

Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń Strony oświadczają :

• Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów  i usług VAT o nr identyfikacji 
NIP: 6431004477

• Wykonawca oświadcza, ze jest płatnikiem podatku od towarów  i usług VAT o nr identyfikacji 
NIP: ….........................................

§ 4.

1.Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy oraz sprawowania stałego
nadzoru nad realizacja niniejszej umowy upoważnieni są :

1) ze strony Prowadzącego Postępowanie : …............................................

nr tel. …..............

email ..................

2) ze strony Wykonawcy  : …...........................................



nr tel. …..............

email ..................

2. Zmiana osób wskazanych w ust.1 umowy może nastąpić poprzez pisemne powiadomienie drugiej 
strony, nie stanowi ona zmiany umowy i nie wymaga zawarcia odrębnego aneksu.

3. Strony wskazują następujące dane adresowe do korespondencji :

Adres Prowadzącego Postępowanie …......................................

Adres Wykonawcy  ….............................................

4.  strony zobowiązują się do niezwłocznego,  wzajemnego pisemnego powiadamiania  się  o  każdej
zmianie w/w danych adresowych bez konieczności  sporządzenia aneksu do umowy. W przypadku
niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu, korespondencję przesłana na adres ww.
każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną. Każda ze stron przejmuje na siebie odpowiedzialność
za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej stronie aktualnego adresu.

§ 5.

1.Wykonawca oświadcza, że zgodnie ze złożoną ofertą do wykonania przedmiotu umowy :

1) nie będzie korzystał z podwykonawców *, lub

2) będzie korzystał z podwykonawców w części dotyczącej …................................................ 
…........................................................ *

( * zapis zostanie dostosowany do informacji zawartej w ofercie Wykonawcy.

W przypadku opcji z ust. 2 obowiązywać będą także poniższe zapisy)

2.  Zaangażowanie w wykonywanie przedmiotu umowy podwykonawców nie zmienia  zobowiązań
Wykonawcy  wobec  Prowadzącego  Postępowanie  za  wykonanie  tej  części  przedmiotu  umowy.
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania  podwykonawców w takim
samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

3.W przypadku zamiaru zmiany przez Wykonawcę dotychczasowego podwykonawcy na innego jest on
zobowiązany nie później  niż na 7 dni  przed powierzeniem części umowy temu podwykonawcy do
pisemnego powiadomienia Prowadzącego Postępowanie o tym podwykonawcy.

4.Jeżeli  Wykonawca  w  ofercie  zadeklarował  wykonywanie  przedmiotu  umowy  z  udziałem
podwykonawcy,  na  którego  zasoby  powoływał  się  potwierdzając  spełnienie  warunku  udziału  w
postępowaniu, zmiana podwykonawcy wymaga zgody Prowadzącego Postępowanie,  po wskazaniu
przez  Wykonawcę,  że  proponowany  inny  podwykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.

§ 6.

1. Wykonawca lub podwykonawca *  zatrudni na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pracy min.
1/2  etatu  co najmniej  1  osobę  wykonującą  w trakcie  realizacji  zamówienia  czynności  związane  z
obsługą  administracyjno  -  księgową  przedmiotu  zamówienia  (stanowisko  związane  z  obsługą
ubezpieczeń).

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca lub
podwykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

(  *  zapisy ujęte w niniejszym paragrafie  zostaną dostosowane do informacji  przedłożonej  przez
Wykonawcę wskazującej na realizację umowy przy udziale podwykonawcy)

2.  W  trakcie  realizacji  zamówienia  Prowadzący  Postępowanie  uprawniony  jest  do  wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę



wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonującej czynności związane z obsługą
administracyjno - księgową przedmiotu zamówienia (stanowisko związane z obsługa ubezpieczeń).

Prowadzący Postępowanie uprawniony jest w szczególności do  :

a)  żądania  oświadczeń  i   dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów  i
dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Prowadzącego postępowanie w wyznaczonym
w tym wezwaniu  terminie  Wykonawca  przedłoży  Prowadzącemu Postępowanie  wskazane  poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności związane z obsługą administracyjno-
księgową przedmiotu zamówienia  (stanowisko związane z  obsługą ubezpieczeń)  podczas  realizacji
zamówienia :

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby
wykonującej  czynności  związane  z  obsługą  administracyjno  -  księgową  przedmiotu  zamówienia
(stanowisko związane z obsługą ubezpieczeń) . Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności :
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że
czynności  związane  z  obsługa  administracyjno-księgową  przedmiotu  zamówienia  (  (stanowisko
związane z obsługą ubezpieczeń) wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem  rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie
umowy osoby  wykonującej  czynności  związane  z  obsługą  administracyjno  -  księgową przedmiotu
zamówienia  ( stanowisko związane z obsługą ubezpieczeń ) wraz z dokumentem, regulującym zakres
obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony.  Kopia  umowy  powinna  zostać  zanonimizowana  w sposób
zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29
sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych( tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr
PESEL pracowników). Informacje takie jak : data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

c) zaświadczenie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub  podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu  zatrudnienia  na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d). poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń,
zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę w wymiarze czasu pracy min. 1/2 etatu osoby wykonującej czynności związane z
obsługą  administracyjno  -  księgową  przedmiotu  zamówienia   (  stanowisko  związane  z  obsługą
ubezpieczeń ) Prowadzący Postępowanie naliczy Wykonawcy kare umowną w wysokości iloczynu 1/30
kwoty  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  (obowiązującego  w  czasie  realizacji  zamówienia,
określonego rozporządzeniem Rady Ministrów) w przeliczeniu na wymiar czasu pracy niezatrudnionej
osoby wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby dni w okresie   realizacji
zamówienia,  w  które  nie  była  zatrudniona.  Niezłożenie  przez  wykonawcę  w  wyznaczonym  przez
zamawiającego  terminie  żądanych  przez  prowadzącego  postępowanie  dowodów  w  celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu



zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osoby  wykonującej  czynności  związane  z  obsługą
administracyjno - księgową przedmiotu zamówienia  ( stanowisko związane z obsługą ubezpieczeń )
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę,  Prowadzący  postępowanie  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez
Państwową Inspekcję Pracy.
7. W przypadku jakichkolwiek zmian odnośnie zatrudnienia osoby wykonującej czynności związane z
obsługą  administracyjno  -  księgową  przedmiotu  zamówienia   (  stanowisko  związane  z  obsługą
ubezpieczeń  ),  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  pisemnego  poinformowania  Prowadzącego
Postępowanie o tym fakcie w terminie 5 dni od daty zaistnienia zmian.

§ 7.
1. Prowadzący  postępowanie  przewiduje  możliwość  zmian  postanowień  zawartej  umowy,  w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1.1.zmiany wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy w przypadku zmiany :
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości  minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002r.  O  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
c)  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości
stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
1.2  W  przypadku  zmiany,  o  której  mowa  w  ppkt.2.2  litera  a)  wartość  netto  wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
na  podstawie  nowych  przepisów.  Powyższa  zmiana  wynagrodzenia  obowiązywać  będzie  od  dnia
wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę stawki podatku od towarów i usług.
1.3  W  przypadku  zmian,  o  których  mowa  w  ppkt  2.2  lit  b)  i  c)  Wykonawca  może  wystąpić  do
Prowadzącego  Postępowanie  z  wnioskiem  o  zmianę  wynagrodzenia,  przedkładając  odpowiednie
dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku.
Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ
na  koszty  wykonania  zamówienia  oraz  określić  stopień,  w  jakim  wpłynie  ona  na  wysokość
wynagrodzenia.
1.4. W przypadku uwzględnienia przez Prowadzącego Postępowanie wniosku Wykonawcy w  zakresie
zmiany  wynagrodzenia,  w sytuacji  o  której  mowa  w ppkt 2.2 lit b), wynagrodzenie wykonawcy
ulegnie  zmianie  o  wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu  wykonawcy  wynikającego  ze  zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia,  z  uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  Ewentualna zmiana wynagrodzenia  będzie obowiązywać od
dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa powyżej, jednak nie wcześniej niż od dnia
wejścia w przepisach, o których mowa w ppkt 1.1 lit b)
1.5 W przypadku uwzględnienia przez Prowadzącego Postępowanie wniosku Wykonawcy w zakresie
zmiany wynagrodzenia, w sytuacji o której mowa w ppkt 2.2 lit c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia  tej  zmiany,  przy  zachowaniu  dotychczasowej  kwoty  netto  wynagrodzenia  osób
bezpośrednio  wykonujących  zamówienie  na  rzecz  Zamawiającego.  Ewentualna  zmiana
wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa
powyżej, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian w przepisach, o których mowa w
ppkt.1.1 lit c).

2. zmiany/ rezygnacji lub wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia :
Zmiana / rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22A  ustawy pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w  postępowaniu,  jest  dopuszczalna  pod  warunkiem,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub



wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.( * zapis ujęty w niniejszym paragrafie zostanie dostosowany do informacji
przedłożonej  przez Wykonawcę wskazującej na realizację umowy przy udziale podwykonawcy
3.Zmiana umowy może także nastąpić  w przypadkach,  o których mowa w art.  144 ust.1  pkt  2-6
ustawy pzp.
4.Wszystkie  wymienione  warunki  stanowią  jedynie  katalog  warunków  umożliwiających  zmianę
postanowień niniejszej umowy i nie stanowią jednocześnie zobowiązania Stron do wyrażenia zgody
na taka zmianę.
5.Zmiany  umowy  mogą  zostać  dokonane  pod  warunkiem  przedłożenia  przez  jedna  ze  stron
pisemnego uzasadnienia konieczności  wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez drugą ze
stron na tę zmianę
6.Zmiana danych związana z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy, (danych teleadresowych
Wykonawcy, zamawiającego) – zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej
stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 8.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej i  zgody na nie obu Stron pod
rygorem nieważności.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
prawo  zamówień  publicznych  (  Dz.U.  z  2018r.  poz.  1986  ze  zm.),  ustawy  o  działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracji ( Dz.U. 2015 poz. 1844 z późn. zm.)

4. Spory, jakie mogą wyniknąć, przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku braku ich rozwiązania w
sposób  polubowny,  poddane  będą  rozstrzygnięciu  właściwego  sądu  dla  siedziby  Prowadzącego
postępowanie

5. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

• Oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym formularz ofertowy

• Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy dotyczące poszczególnych  zakresów 
ubezpieczenia : załącznik nr.

6.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron

………………………………………………………                             ………………………………………………………

         Prowadzący Postępowanie                                               Wykonawca


