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Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego nr 01/PN/WBNŚ/2017

UMOWA NR …..
W SPRAWIE UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
zawarta w dniu ………………... w Warszawie, pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, reprezentowanym przez
………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, o treści następującej:
Preambuła
Umowa zostaje zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy, zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.), na podstawie
pisemnej oferty wykonawcy z dnia…”.
Niniejsza Umowa zawarta zostaje w ramach Projektu „Praktykuj z nami!” (zwaną dalej “Projekt”), nr projektu
POWR.03.01.00-00-S169/17 realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Wydział Prawa i Administracji, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 20142020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym. Projekt realizowany jest od 01 października 2017 r do 02 października 2018 r.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Działając w oparciu o zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2017 nr 01/PN/WBNŚ/2017 Zamawiający udziela
Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW) podczas odbywania stażu dla uczestników projektu pn. „Praktykuj z nami!”.
§2
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
podczas staży studenckich dla 45 studentów/tek - uczestników projektu „Praktykuj z nami!”.
2. NNW obejmuje ubezpieczenie studentów – stażystów przez cały okres trwania stażu, łącznie z
dojazdem i powrotem.
3. Maksymalna liczba stażystów: 45. Każda z osób odbywa staż w wymiarze 240 godz. przez max. 3
miesiące, 16 tygodni, jednak w tygodniu nie mniej niż za 20 godz. zadań stażowych.
1 tura (01 lutego - 30 kwietnia) - 5 osób,
2 tura (01 marca - 31 maja) - kolejnych 5 osób,
3 tura (01 kwietnia - 30 czerwca) - kolejnych 5 osób
4 tura (04 maja - 31 lipca) - kolejnych 5 osób
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5 tura (01 czerwca - 31 lipca) - kolejnych 5 osób
6 tura (01 lipca – 02 października) - pozostałych 20 osób.
§3
OKRES UBEZPIECZENIA I ZAKRES TERYTORIALNY
1.
2.

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres od dnia .. …….2018 r. do dnia 02 października 2018 r.
Odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do ubezpieczonych studentów rozpoczyna się od dnia
rozpoczęcia pierwszych staży, tj. od dnia ………….. 2018 r. i trwa do zakończenia realizacji staży w
projekcie, tj. do dnia 02 października 2018 r.
§4
TRYB ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca potwierdzi ochronę ubezpieczeniową, stanowiącą przedmiot niniejszej Umowy, odpowiednią
polisą /polisami/.
§5
SUMA UBEZPIECZENIA i SKŁADKI
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Suma ubezpieczenia na każdego ubezpieczonego wynosi 5 000,00 zł.
Składka należna od jednego ubezpieczonego w okresie realizacji stażu wynosi ……………zł.
Przewidywana wysokość składki za okres ubezpieczenia wynosi łącznie:
………… zł brutto
(słownie…………………………………………………….……………….…..) i wynika z następującego
wyliczenia: 45 osób x składka przypadająca na 1 osobę
Rozliczenia finansowe z Wykonującym zlecenie odbędzie się na podstawie wystawionej każdorazowo
polisy przez Wykonawcę, płatne w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym polisy.
Wynagrodzenie będzie wypłacane każdorazowo za wystawioną polisę/polisy najpóźniej w dniu rozpoczęcia
stażu przez studenta.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany na polisie.
Datą zapłaty jest dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku.
§6
ZMIANY UMOWY

1.
2.
3.

4.

5.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem
ust. 3.
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu
następujących warunków:
1) Zmiana przedmiotu Umowy w zakresie ubezpieczenia jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach, za zgodą obu stron Umowy. Zmiana ta nie może powodować pogorszenia warunków
ubezpieczenia.
2) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację Umowy.
3) W przypadku wystąpienia siły wyższej.
Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 umowy, nie mogą powodować: zwiększenia wysokości składki,
o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy, ani zmniejszenia sumy ubezpieczenia, o której mowa w § 5 ust. 1
Umowy.
W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia, a treścią polis lub Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia, decyduje treść Umowy.
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6.

W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Zapytania ofertowego, decyduje
treść Zapytania ofertowego oraz oferta Wykonawcy.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.

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.

2.

W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on
ochrony ubezpieczeniowej. Rozliczenie składek nastąpi z rozliczeniem co do dnia, według zasady
„stosownie do upływu czasu” (pro rata temporis).
§8
KARY UMOWNE

Jeżeli Wykonawca nie wykonuje w sposób staranny i należyty usług określonych w umowie, Zamawiający ma
prawo potrącić karę umowną w wysokości do 10% wynagrodzenia Wykonawcy w miesiącu, w którym usługi
nie zostały wykonane w sposób staranny i należyty.
§9
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Integralną część umowy stanowią Załączniki:
1) Formularz ofertowy- załącznik nr 1 do Umowy;
2) Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW załącznik nr 2 do Umowy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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