Załącznik nr 9 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
Umowa zawarta w dniu ....................................... r. w .....................................................
pomiędzy:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
reprezentowanym/ą przez:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
reprezentowanym/ą przez:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1.
1.
2.

3.

Niniejsza umowa reguluje zasady realizacji przedmiotu umowy.
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty
w prowadzonym postępowaniu przetargowym na podstawie Kodeksu Cywilnego
(oznaczenie sprawy: OZ-P/KLA/18/2018).
Firmą brokerską biorącą udział w postępowaniu i upoważnioną do obsługi ubezpieczeń
zawartych w ramach niniejszej umowy, działając na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiającego, jest firma DONORIA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy
ul. Wielkie Garbary 7A, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Numer KRS
0000509517. Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do umowy.
§ 2.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie:
1) ubezpieczenia mienia Zamawiającego od wszystkich ryzyk,
2) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Zamawiającego od wszystkich ryzyk,
3) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego z tytułu prowadzonej

działalności i posiadanego mienia wraz z klauzulami dodatkowymi,
4) ubezpieczeń komunikacyjnych.

§ 3.
1.

2.

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w tym Opisem
Przedmiotu Zamówienia,

2)

oferta Wykonawcy,

3)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy (OWU),

4)

polisy potwierdzające zawarcie umowy.

Postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Opisie
Przedmiotu Zamówienia będą zawsze miały pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia Wykonawcy.
§ 4.

1.

2.

Niniejsza umowa obowiązuje przez okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31
grudnia 2019 roku, z zastrzeżeniem, że:
1)

Zamawiający może zawrzeć ubezpieczenia przez okres krótszy niż 12 miesięcy.
Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi
w złożonych wnioskach.

2)

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy
ewentualnych zamówień uzupełniających. Wykonawca zobowiązany jest do
zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż
zastosowanych w zamówieniu podstawowym bez stosowania składek
minimalnych.

3)

Na potwierdzenie udzielania ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca wystawi
polisy ubezpieczeniowe.

Strony ustalają, że likwidacja szkód będzie przebiegała zgodnie z następującymi
zasadami:
1)

Strony są zobowiązane do przestrzegania ustalonych procedur likwidacji szkód.

2)

Likwidacja szkód i sprawozdawczość w tym zakresie należy do Wykonawcy.

3)

Wykonawca dochowa wszelkich starań, aby kwota odszkodowania przysługująca
Zamawiającemu wypłacona została w wysokości adekwatnej do rozmiaru szkody,

4)

Odszkodowania będą wypłacane przelewem na konto bankowe wskazane przez
Zamawiającego.

5)

Wykonawca nie będzie pomniejszał kwoty wypłacanego odszkodowania o
wartość składki należnej z tytułu opłaty kolejnych rat.

§ 5.
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy składkę naliczoną według stóp składek
podanych w złożonej ofercie w oparciu o sumę ubezpieczenia. Należność będzie
uregulowana przelewem na rachunek Wykonawcy, podany w każdej polisie, w terminach
określonych w umowie ubezpieczenia.
2. Składka wynikająca z oferty będzie płatna w 12 równych ratach, zgodnie z pkt. 4, ppkt 8
SIWZ wg poniższego harmonogramu:
• I rata - 05.02.2019 r.
• II rata - 05.03.2019 r.
• III rata - 05.04.2019 r.
• IV rata - 05.05.2019 r.
• V rata - 05.06.2019 r.
• VI rata - 05.07.2019 r.
• VII rata - 05.08.2019 r.
• VIII rata -05.09.2019 r.
• IX rata - 05.10.2019 r.
• X rata - 05.11.2019 r.
• XI rata - 05.12.2019 r.
• XII rata - 31.12.2019 r.
3. Suma składek za cały okres objęcia ochroną ubezpieczeniową nie przekroczy kwoty
…..(cena oferty)…… zł, z zastrzeżeniem możliwych zmian, określonych w specyfikacji
i niniejszej umowie.
4. Składki ubezpieczeniowe wyszczególnionych pojazdów określonych w SIWZ oraz Opisie
Przedmiotu Zamówienia będą płatne jednorazowo
5. Określona kwota składki może ulec zmianie w czasie wykonywania zamówienia w związku
z aktualizacją przedmiotu ubezpieczenia dokonywaną w trakcie trwania umów
ubezpieczenia - aktualizacja dotyczy sytuacji powodujących powstanie ryzyka po stronie
Zamawiającego lub przeniesienia go na inny podmiot: likwidacja, sprzedaż, przekazanie
mienia, zakup mienia, przyjęcie w użytkowanie mienia na podstawie innych umów;
rozliczenie składki po aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia dokonywane będzie
proporcjonalnie co do dnia (w systemie pro rata temporis).
6. Składka za ubezpieczenia krótkoterminowe naliczana będzie pro rata temporis
i płatna w ratach zgodnie z harmonogramem przedstawionym w § 5 ust. 2. Termin
płatności I raty przypada w terminie najbliższej wymaganej raty.
§ 6.
1. W przypadku wprowadzenia zmian nazwy, kompetencji, zakresu działań i stanu majątku
Zamawiającego wynikających ze zmian uregulowań organizacyjnych, administracyjnych
lub prawnych, Zamawiający zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Wykonawcę
w terminie 30 dni od daty wprowadzenia zmiany.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia odpowiednich dokumentów do umowy
ubezpieczenia potwierdzających stan aktualny.
§ 7.
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno –
organizacyjną umowy.
§ 8.
1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać wobec osób trzecich nie związanych
z realizacją niniejszej umowy, faktów i okoliczności poznanych w związku z jej
wykonaniem.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności z tytułu przyznanych
odszkodowań i świadczeń w ramach udzielonej ochrony bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie
polskiej.
§ 9.
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 999 ze zm.)
2. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskał w celu wykonania niniejszej umowy oraz zobowiązuje się wypełnić powyższe
obowiązki informacyjne w odniesieniu do osób, których dane osobowe będą
przekazywane Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy.
§ 10.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
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