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Wzór Umowy 

WAT.272.1.6.2018 

 
Umowa ubezpieczenia 

 

zawarta dnia …………………….. w Poznaniu 

 

pomiędzy:  

 

Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska – Waldemarem Kołaskim; 

działającym przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z siedzibą          

w (61-625) Poznaniu przy ul. Czarna Rola 4; REGON 000162406 i NIP 972-05-27-579; zwanym dalej 

Zamawiającym 

 

a:  

 

………………… zarejestrowaną przez Sąd ……………………. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

……………..,  kapitał zakładowy ……………… zł, z siedzibą ………………..; REGON ………………, NIP 

………………………… 

w imieniu której działa: 

…………………………………………….. 

 

zwany dalej  Wykonawcą, 

 

w rezultacie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: 

1) Ubezpieczenie mienia (w tym sprzętu elektronicznego) od wszystkich ryzyk, 

2) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  

i posiadanego mienia. 

2. Zakres ubezpieczenia określony został w: 

1) Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Formularz ofertowy  

z dnia ………………………, 

2) Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), 

3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy regulujące zakres niniejszych ubezpieczeń. 

3. W przypadku rozbieżności w zakresie ubezpieczenia pomiędzy dokumentami opisanymi w §1 ust. 2 

zastosowanie będą miały zapisy z wyżej opisanych dokumentów w kolejności opisanej w ustępie 2. 
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4. W przypadkach nie dających się rozstrzygnąć w sposób opisany w §1 ust. 3 zastosowanie będą miały 

zapisy z dokumentów określonych w §1 ust. 2, które Zamawiający uzna za korzystniejsze. 

 

§2 

Termin realizacji zamówienia 

1. Umowa została zawarta na czas określony od 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2021 r. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia 01.07.2018r. godz. 0.00 i kończy się z dniem 

30.06.2021r. z godz. 23.59. 

 

§3 

Wysokość składki ubezpieczeniowej 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną składkę za zakres ochrony  określony w  § 1 ust. 1  

i okres ochrony określony w §2 ust. 2 w wysokości ……………………………………. (słownie 

………………………………………………………………………………). 

2. Wysokość składki ubezpieczeniowej określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie ulegać zmianie 

w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

3. Zmiana opisana w ust. 2 niniejszego paragrafu dokonywana będzie w oparciu o aktualizacje 

wykazów mienia do ubezpieczenia, jego wartości i ilości.  

4. Aktualizacja przedmiotów ubezpieczenia dotyczy sytuacji powodującej zmniejszenie lub zwiększenie 

wartości mienia po stronie Zamawiającego, w szczególności sytuacji wynikających z:  

1) Likwidacji lub sprzedaży mienia, 

2) Zakupu mienia, 

3) Przejęcia w użytkowanie mienia na podstawie innych umów, 

4) Konieczności prowadzenia działalności w innych lokalizacjach, 

5) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy  

w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie 

przewidzianego wcześniej. 

5. Aktualizacja o której mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu dokonywana będzie w terminie do 30 

stycznia każdego roku w okresie trwania umowy na podstawie danych przekazanych przez 

Zamawiającego. 

6. Dokonanie aktualizacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie jest zmianą umowy. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych ratach w okresie trwania umowy. 

8. Nieopłacenie przez Zamawiającego kolejnej raty składki ubezpieczeniowej w terminie 

przewidzianym w § 10 nie powoduje braku ochrony ubezpieczeniowej od momentu wskazanego  

w §2 ust. 2 ani ustania ochrony ubezpieczeniowej przed terminem wskazanym w niniejszym 

paragrafie z zastrzeżeniem zapisów § 11. 

9. Zapłata następować będzie na podstawie faktury. 

10. Zapłata następować będzie w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury na konto wskazane 

przez Wykonawcę. 

11. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zmawiającego.  

12. Fakturę za świadczoną usługę należy dostarczać drogą elektroniczną na adres: 

sekretariat@poznan.wios.gov.pl. 
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§4 

Wystawienie dokumentu ubezpieczenia 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy. 

§5 

Stan mienia 

Wykonawca oświadcza, że ilość, stan i lokalizacja mienia ubezpieczonego na podstawie niniejszej 

umowy jest mu znany i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

 

§6 

Sposób ustalania szkody 

Szkoda ustalana będzie w sposób określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy. 

 

§7 

Likwidacja szkód 

1. Likwidacja szkód odbywać się będzie w miejscu wystąpienia szkody. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość likwidacji szkód w systemie opartym o likwidatorów mobilnych 

przyjeżdżających do Zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie zgłaszać powstanie szkody Wykonawcy za pomocą infolinii lub pisemnie, za 

pomocą fax ’u, lub poczty e-mail w terminie 2 dni roboczych od jej powstania. 

4. Wykonawca podejmie czynności likwidacyjne poprzez kontakt z osobą wskazaną w zgłoszeniu nie 

później niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia oraz poda numer szkody, nazwisko likwidatora  

i ustali termin dokonania oględzin. Termin oględzin nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych. 

Wykonawca może zrezygnować z dokonania oględzin w dowolnym czasie ze względu na 

stosowane procedury likwidacyjne. 

5. Wykonawca określi przewidywany termin usunięcia szkody. 

6. Wszystkie kwestie związane z usunięciem szkody nieuregulowane w niniejszym paragrafie 

rozstrzygane będą zgodnie z warunkami określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 

Wykonawcy. 

 

§8 

Przelew wierzytelności 

Przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

 

§9 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jeżeli 

wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 

1) nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych 

przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania 

umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia 

którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie 

obowiązków podatkowych, 
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2) wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością 

zmiany okresu realizacji umowy,  

3) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień 

podpisania umowy przewidzieć nie mogły i wynikają one ze zmian przepisów prawa, które 

nastąpiły w czasie realizacji umowy lub wystąpieniem zdarzenia związanego z siłą wyższą, 

4) jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi 

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§10 

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, 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. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy  lub 

zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy usługa jest wykonana niewłaściwe lub 

sprzecznie z umową po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązywania się  

z postanowień niniejszej umowy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3  Wykonawcy przysługuje część składki za okres na jaki 

udzielił ochrony ubezpieczeniowej do momentu odstąpienia od umowy.   

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Wypowiedzenie umowy 

1. Wykonawca może wypowiedzieć umowę w przypadkach wskazanych w ustawie, a także z ważnych 

powodów określonych w niniejszej umowie lub Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

2. W przypadku niezapłacenia raty (również pierwszej) składki w terminie określonym w §3 ust. 10 

Wykonawcy nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, chyba że Wykonawca wezwał 

Zamawiającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania spowoduje ustanie ochrony ubezpieczeniowej.   

 

§ 12 

Przedstawicielstwo stron 

Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły: 

1) Po stronie Wykonawcy ………………. tel. ………………….; tel. kom. ………………… 

2) Po stronie Zamawiającego ……………….. tel. ………………………; tel. kom. ………………………….. 
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§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie. W 

przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji 

umowy jest sąd powszechny w Poznaniu. 

2. Strony zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach w ich statusie prawnym mających 

wpływ na świadczenie usług objętych niniejszą umową. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeks cywilny, 

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje 

Wykonawca. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Formularz ofertowy, 

2) Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SOPZ, 

3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 

 

 

 

 

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

                     Wykonawca               Zamawiający 


