Załącznik nr 4 – Projekt umowy dla Zadania nr 2.
Umowa nr .......................
z dnia .................
zawarta we Wrocławiu pomiędzy :
Wrocławskim Komitetem Organizacyjnym - Światowe Igrzyska Sportowe 2017
Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000504742, NIP: 897-17-96-827, kapitał zakładowy: 20.877.000,00 zł,
reprezentowaną przez:
1.

…………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………

zwaną Zamawiającym
a
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.....................................................................................................................
reprezentowaną przez:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...................................................................................................................
zwanym Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzonego postępowania znak ZP/PN/26/2016 o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego zgodnie
z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
organizatorów imprez masowych w związku z realizacją Światowych Igrzysk
Sportowych The World Games 2017.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera :
1) opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy),
2) oferta Wykonawcy (Załącznik nr 2 do umowy).
3. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się
do ciągłego świadczenia usług ubezpieczeniowych w terminie określonym w § 2 ust. 1
umowy.
§2
Termin realizacji umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia 20.07.2017r. do dnia 30.07.2017r.2. W ramach okresu
ubezpieczenia wymienionego w ust. 1 Wykonawca wystawi jednostkowe polisy
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§3
Składka i warunki płatności
Składka oraz warunki płatności są określone w ofercie Wykonawcy, stanowiącej
Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§4
Odstąpienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku,
o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawa zamówień publicznych).
§5
Rozstrzyganie sporów
Spory wynikłe na tle realizacji tej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
§6
Zmiany lub uzupełnienia
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany okresu ubezpieczenia poszczególnych imprez masowych,
2) zmiany miejsca przeprowadzenia imprezy masowej,
3) zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, w tym zmiany
wysokości podatków i opłat,
4) zmiany dotyczącej terminów płatności, wysokości składki, w przypadku braku
środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w
umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości
składki przy rozłożeniu jej na raty,
5) zmiany dotyczącej terminu rozpoczęcia realizacji umowy-okresu ubezpieczenia,
6) zmiany wysokości składki na podstawie art.816 ustawy Kodeks cywilny, tj. w
razie ujawnienia okoliczności, która pociągnie za sobą istotną zmianę
prawdopodobieństwa wypadku,
7) konieczności dostosowania umowy ubezpieczenia do zmian przedmiotu lub
zakresu organizowanego wydarzenia,
8) zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT,
9) zmian dotyczących przedmiotu ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej.
3. Wszelkie zmiany winny być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych a w szczególności art.140 ust.3 stanowiącego, że umowa
podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§7
Postanowienia końcowe
1.

2.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych a w sprawach tam nie
uregulowanych przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. nr 16,
poz.93 ze zm.) oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.).
Nadzór nad realizacją umowy, ze strony Wykonawcy pełni p. ............, a ze strony
Zamawiającego p. ...................

2

§8
Poufność
1. Wykonawca niniejszej umowy w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu
lub wygaśnięciu zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych
o Zamawiającym, oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją
niniejszej umowy bez względu na sposób i formę utrwalenia i przekazania o ile
bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
§9
Forma umowy
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.
2. Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2.

Sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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