
Załącznik nr 3
UMOWA nr …../2018

(ubezpieczenie mienia i OC działalności dla WORD Słupsk) 

zawarta w dniu …................. 2018 r., w Słupsku, pomiędzy:

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Słupsku, z siedzibą przy ul. Mierosławskiego 10, 

działającym na podstawie Zarządzenia nr 26/98 Wojewody Słupskiego z dnia 20 kwietnia 1998 roku w

sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, NIP: 839-25-19-119, Regon 770944590,

reprezentowanym przez:

Zbigniewa Wiczkowskiego – Dyrektora

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

.........................................................................................................................................................................

z siedzibą w ....................................................................................................................................................

zarejestrowaną w KRS pod nr  .......................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

oraz zezwolenia ….............................. nr ….............

reprezentowaną przez:.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części Wykonawcą - Ubezpieczycielem. 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu  o przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.

1579  z  późn.  zm./  na  podstawie  art.  4  pkt  8  w  trybie  rozeznania  cenowego  /znak  postępowania:

BP/52/2018 została zawarta umowa o następującej treści: 

§  1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie mienia i OC działalności dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Drogowego w Słupsku na okres 12 m-cy.

2. Oferta z dnia …................ stanowi integralną część umowy i jej postanowienia będą egzekwowane przy

realizacji umowy przez Zamawiającego.

3. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową:

a) mienie od ognia i innych zdarzeń losowych;

b) mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku;

c) odpowiedzialność cywilną prowadzonej działalności gospodarczej.
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4.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  ograniczenia  zakresu  rzeczowego  przedmiotu  umowy.

Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

5.  Wykonawca przyjmuje  wszystkie  istniejące  zabezpieczenia  przeciwpożarowe  i  antykradzieżowe  za

wystarczające, niezależnie od uregulowań obowiązujących w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Ustala

się następujące minimalne zabezpieczenia antykradzieżowe:

a)  wszystkie  drzwi  i  okna  zewnętrzne  są  w  należytym  stanie  technicznym,  właściwie  osadzone  i

zamknięte, w sposób stanowiący przeszkodę, której sforsowanie nie jest możliwe bez użycia narzędzi,

b)  Zamawiający  powinien  przestrzegać  powszechnie  obowiązujących  przepisów ochrony  mienia,  a  w

szczególności przepisów prawa budowlanego, przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§ 2

Zakres ubezpieczenia

1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca poszczególnymi polisami ubezpieczeniowymi udziela ochrony

ubezpieczeniowej na rzecz Zamawiającego w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez wystawianie polis ubezpieczeniowych,

zgodnie z ofertą przetargową złożoną Zamawiającemu. Polisy wystawiane będą z wyszczególnieniem

danego  rodzaju  ubezpieczenia.  Wykonawca  wystawia  polisę  ubezpieczeniową  obejmującą  okres  12

miesięcy. Polisa musi uwzględniać wszystkie warunki, które są podane w formularzu ofertowym w tym w

szczególności wysokość składek ubezpieczeniowych oraz franszyz.

3. Wykonawca zobowiązuje się wraz z polisą ubezpieczeniową wręczyć ogólne warunki ubezpieczenia.

§ 3

Składka za ubezpieczenie

1. Wartość przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy wynosi .................................................. zł brutto,

(słownie: .............................................)  w tym ................. zł VAT, …....  zł netto.

2.  Wartość  poszczególnych  składek  ubezpieczeniowych  składający  się  na  wartość  przedmiotu

zamówienia wynosi:

a) ubezpieczenie majątku:

 od ognia i innych zdarzeń losowych – składka w wysokości  ................................. zł,

 ubezpieczenie  mienia  od  kradzieży  z  włamaniem  i  rabunku  -  składka  w

wysokości ................................. zł,

b)  ubezpieczenie  OC  w  związku  z  prowadzoną  działalnością  gospodarczą  -  składka  w

wysokości .............................. zł.

3.  Przyjęte ulgi, rabaty i obniżki stawki ubezpieczeniowej stosowane będą – w okresie trwania ochrony

ubezpieczeniowej do doubezpieczenia nowo zakupionych środków majątkowych.

§ 4

Płatność składki
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1. Składka za ubezpieczenie płatna jest jednorazowo za okres 12 miesięcy w terminach wyznaczonych 

w poszczególnych umowach ubezpieczenia.

2. Składka płatna jest na rachunek Wykonawcy wskazany w polisie ubezpieczeniowej.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający obowiązany jest utrzymywać ubezpieczone obiekty, pomieszczenia i wyposażenie wraz z

ich  zabezpieczeniami  w należytym stanie  technicznym oraz  przestrzegać  ogólnie  przyjętych  środków

ostrożności. 

2.  W  odniesieniu  do  ryzyk  związanych  z  ubezpieczeniem  od  kradzieży  z  włamaniem  i  rabunku

Zamawiający zobowiązany jest  przedsięwziąć wszelkie  rozsądne środki  mające na celu minimalizację

tych ryzyk.

3.  Na  wniosek  Wykonawcy,  Zamawiający  obowiązany  jest  umożliwić  przedstawicielowi  Wykonawcy

dokonanie oględzin ubezpieczanego mienia.

4.  W czasie  trwania  umowy ubezpieczenia  Zamawiający obowiązany jest  powiadomić Wykonawcę, o

wszelkich zmianach mogących mieć ewidentny wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa szkody.

5.  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  przechowywania  i  ochrony  dokumentacji  finansowej  oraz

prowadzenia wiarygodnej ewidencji ubezpieczonego mienia zgodnie Ustawą o rachunkowości z dnia z

dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami).

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

1. Zamawiający obowiązany jest przyjmować do ubezpieczenia mienie wymienione w opisie przedmiotu  i

załącznikach.

2.  Wykonawca  przyjmuje,  że  zastosowane  przez  Zamawiającego  rozwiązanie  zabezpieczeń

przeciwkradzieżowych  i  przeciwpożarowych  jest  właściwe,  a  stan  techniczny  tych  zabezpieczeń  jest

wystarczający pod względem wymagań Wykonawcy, co oznacza, że czynniki te nie będą miały znaczenia

przy procedurze odszkodowawczej.

3.  Wykonawca  obowiązany  jest  przeprowadzić  likwidację  szkód  zgodnie  z  Ogólnymi  Warunkami

Ubezpieczeń i Klauzulami dodatkowymi. 

4.  Wykonawca  wypłaca  odszkodowanie  w  sposób  zgodny  z  postanowieniami  Ogólnych  Warunków

Ubezpieczeń i Klauzulami dodatkowymi.

5. Wykonawca obowiązany jest podać podstawę prawną i uzasadnić na piśmie swoje ustalenia dotyczące

wysokości przyznanego odszkodowania lub jego odmowy.

§ 7

Czas trwania umowy
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Niniejsza  umowa  została  zawarta  na  czas  określony  12  miesięcy  i  obowiązuje  w  terminie  od  dnia

17.10.2018 r. do dnia 16.10.2019 r.

§  8

1. Odstąpienie od niniejszej umowy nie powoduje wygaśnięcia zawartych wcześniej umów ubezpieczenia

np. polis).

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, ofertą z dnia …......................, opisem przedmiotu

zamówienia,  indywidualnymi  polisami  ubezpieczenia,  ustawą  prawo  zamówień  publicznych,  ogólnymi

warunkami  ubezpieczenia  dla  danego  rodzaju  ubezpieczenia  -  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu

cywilnego. 

3.  W  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  Umowy  nie  leży  w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Ubezpieczający może

odstąpić  od  Umowy  w  terminie  jednego  miesiąca  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać opłaty składki ubezpieczeniowej jedynie z

tytułu wykonania części umowy.

4.  Każda  ze  stron  ma  prawo  wypowiedzieć  niniejszą  umowę  generalną  z  zachowaniem

jednomiesięcznego  okresu  wypowiedzenia,  co  może  skutkować  wypowiedzeniem  każdej  z

poszczególnych umów ubezpieczenia.

§  9

Zmiany lub uzupełnienia

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do

treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

2.1. zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy,

2.2. zmiany zakresu prac, które Wykonawca będzie prowadził, np. doubezpieczenie lub zmiana SU;

2.3. zmiany danych teleadresowych; 

2. 4. gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać wyjaśnienie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w

celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy Wykonawca

zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później  niż 3 dni od zaistnienia wyżej  wskazanych przyczyn,

poinformowania  o  tym  fakcie  Zamawiającego  i  wystąpienia  z  wnioskiem  o  dokonanie  zmian  w

przedmiotowej umowie.

4. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są

zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

§ 10
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Forma umowy

1.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  – po jednym dla  każdej  ze stron.

Wszystkie egzemplarze maja taką samą moc prawną.

2.  Spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  niniejszej  umowy  będą  rozstrzygane  polubownie  pomiędzy

stronami a w przypadku braku porozumienia sądem rzeczowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

 formularz cenowy

 opis przedmiotu zamówienia

 OWU

   ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA

............................................... .............................................
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