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UMOWA DO CZĘSCI NR II,  Nr ..................................

o świadczenie usług ubezpieczeniowych 

Zawarta w dniu .....................................r. w  Pilchowicach pomiędzy:

Gminą Pilchowice z siedzibą ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

zwanym dalej “Zamawiaj ącym”, reprezentowanym przez:

1.…………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………….

a

........................................................................................................,  zwanym  dalej  “Wykonawc ą” ,

reprezentowanym przez ..............................................................................................

1. nazwa firmy, siedziba i adres:

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

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

2. sąd rejestrowy i numer KRS:

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

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

została spisana umowa następującej treści:

DZIAŁ I

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

W  wyniku  przeprowadzonego  przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  pn:  „Kompleksowe

ubezpieczenia  majątkowe  wraz  z  odpowiedzialnością  cywilną,  ubezpieczenia  komunikacyjne  

i  ubezpieczenie  członków ochotniczej  straŜy  poŜarnej”  dotyczącej  części  nr  II  –  „Ubezpieczenia

komunikacyjne”

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług ubezpieczeniowych 

w zakresie następujących grup ubezpieczeń dla Zamawiającego:

1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody po-

wstałe w związku z ruchem tych pojazdów – podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o

ubezpieczeniach  obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym  Funduszu  Gwarancyjnym  

i Polskim Biurze Ubezpieczycieli  Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z póź.

zm. ).

2. Ubezpieczenie AUTO CASCO w związku z ruchem i postojem pojazdów –  podstawa prawna:

OWU  z  dnia  ..................  nr  .................  oraz  postanowienia  szczególne-  zgodne  

z przedstawioną ofertą
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3. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasaŜerów – podstawa praw -

na:  OWU  z  dnia  ..................  nr  .................  oraz  postanowienia  szczególne-  zgodne  

z przedstawioną ofertą

4. Dodatkowe  postanowienia  do  przedmiotu  zamówienia  do  punktów  od  1  do  3  –  zgodnie  

z przedstawioną ofertą.

DZIAŁ II

TERMIN REALIZACJI NINIEJSZEJ UMOWY

§ 2

Termin realizacji niniejszej umowy od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r.

DZIAŁ III

TERMINY REALIZACJI UMÓW UBEZPIECZENIOWYCH I ICH SPO SÓB PRZEKAZYWANIA

§ 3

1. Ustala się, Ŝe przynajmniej 7 dni przed początkiem ochrony ubezpieczeniowej wykonawca wystawi

stosowne  dokumenty  ubezpieczeniowe   potwierdzające  zawarcie  umowy  ubezpieczenia  na

warunkach zgodnych z ofertą i uaktualnionymi sumami ubezpieczenia przekazanymi do Wykonawcy

przez Kancelarię Brokerską ”KAPITAŁ” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

2.  W  przypadku  doubezpieczeń  i  nowych  ubezpieczeń  w  poszczególnych  grupach  ubezpieczeń

Wykonawca równieŜ wystawi stosowny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający zawarcie umowy

ubezpieczenia,  termin  obowiązywania  kaŜdorazowo  do  uzgodnienia  z  Kancelarią  Brokerską

”KAPITAŁ” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

DZIAŁ IV

ODPOWIEDZIALNI ZA OBSŁUG Ę NINIEJSZEJ UMOWY PO STRONIE ZAMAWIAJ ĄCEGO

§ 4

1. W zakresie pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych oraz nadzorowania reali-

zacji tychŜe umów – Kancelaria Brokerska ”KAPITAŁ” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  

w osobach Tomasz Szajbe – broker ubezpieczeniowy tel. 322357499, BoŜena Sarlej-Kania

broker ubezpieczeniowy tel. 322357499

2. Za realizację płatności za przedmiot umowy  Skarbnik Gminy.

3. Za zgłoszenie szkód z ubezpieczeń  komunikacyjnych i udzielania do nich wyjaśnień  osoba

wskazana na zgłoszeniu

DZIAŁ V

ODPOWIEDZIALNI ZA OBSŁUG Ę NINIEJSZEJ UMOWY PO STRONIE WYKONAWCY

§ 5

Zgodnie z wykazem osób i wykazem placówek załączonymi do oferty przetargowej.
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DZIAŁ VI

WYNAGRODZENIE, TERMINY I ZASADY PŁATNO ŚCI

§ 6

Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

1. Cena  brutto  umowy  na  usługi  ubezpieczeniowe  wynosi  .................................zł,

słownie- ............................................................................/100). 

Cena brutto umowy na usługi ubezpieczeniowe  ulegnie obniŜeniu w przypadku zmniejszenia wartości

rynkowej pojazdu oraz sprzedaŜy lub likwidacji pojazdu. 

2. Zapłata za usługę  ubezpieczeniową  nastąpi na podstawie  dokumentów ubezpieczeniowych

wystawionych  przez  Wykonawcę  jednorazowo  dla  poszczególnych  terminów  zawarcia  umów

ubezpieczenia - w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (wg wykazu ta-

boru)

3. Zapłata za usługę ubezpieczeniową nastąpi przelewem na konto podane na polisach.

4. W przypadku  rozbieŜności  pomiędzy  terminem  płatności  wskazanym  w  dokumentach

księgowych  (np.  fakturach,  rachunkach,  notach  odsetkowych),  a  wskazanym  w  niniejszej

umowie przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano termin określony w umowie.

DZIAŁ VII

ODSTĄPIENIE OD NINIEJSZEJ UMOWY

§ 7

1. Zamawiający moŜe odstąpić od niniejszej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczno-

ści powodującej,  Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było

przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni

od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach.

2. W przypadku o którym mowa ust. 1 wykonawca moŜe zaŜądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜ-

nego z tytułu wykonania części umowy. 

DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Wykonawca nie moŜe przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej.

2. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1 Zamawiający moŜe

niezwłocznie rozwiązać niniejszą umowę.

3. Zmiana postanowień umowy moŜe nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod

rygorem

4.  Zakazuje  się  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na

podstawie której  dokonano wyboru wykonawcy,  za wyjątkiem okoliczności  określonych specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. 
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5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 3 jest niewaŜna.

6. Kwestie sporne wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygać  sąd terytorialnie właściwy dla

Zamawiającego.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

8. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie, przepisy ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych, Kodeksu Cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

ZAŁĄCZNIKI 

§ 9

Integralną część umowy stanowią:

a) Oferta przetargowa,

b) Pełnomocnictwo udzielone dla Kancelarii  Brokerskiej  “KAPITAŁ” Sp. z o.o.  z siedzibą  

w Katowicach.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ĄCY
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