Załącznik nr 10 do SIWZ
(projekt)
UMOWA Nr ZZ/…/2019
zawarta w Nekli w dniu .............................. 2019 roku pomiędzy
Gminą Nekla z siedzibą w Nekli, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
NIP 789-17-21-548, Regon 631258098
reprezentowaną przez:
Karola Balickiego – Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
Firmą – …………………………………………..
z siedzibą w ………………………………………………………………, prowadzącą działalność ubezpieczeniową
zarejestrowaną w ……………………………………………………….. pod numerem KRS ………………………………,
NIP ………………………… REGON …………………………, która posiada zezwolenie na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia,
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie przeprowadzonego w dniu ……………………. 2019 roku
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro nieprzekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” i wyborze oferty
Wykonawcy.
§1
Przedmiot umowy:
1. Przedmiotem umowy jest usługa kompleksowego ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności
cywilnej, ubezpieczenia strażaków, ubezpieczeń komunikacyjnych dla Gminy Nekla wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, zgodnie z ofertą Wykonawcy i opisem
zawartym w SIWZ, które są integralną częścią niniejszej umowy.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
a. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
b. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
c. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
d. ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia,
e. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
f. ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance),
g. ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nekla. Zakres zamówienia
obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

§2
Termin realizacji:
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy wykonywany będzie przez okres 48 miesięcy, począwszy od
dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku.
2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, zgodny z terminem wykonania
zamówienia, z wyjątkiem:
a. ewentualnych zamówień uzupełniających, gdzie polisy będą wystawiane na okres krótszy od
pełnego roku, kończący się każdorazowo w dniu 31 grudnia każdego rocznego okresu
ubezpieczenia (2020 r., 2021 r., 2022 r., 2023 r.),
b. polis dotyczących umów ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AUTO CASCO, Assistance i NNW
kierowcy i pasażerów dla pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia,
które będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca każdego rocznego
okresu wykonywania zamówienia z wyrównaniem okresów ubezpieczenia, tj. do dnia
31.12.2020 r., 31.12.2021 r., 31.12.2022 r., 31.12.2023 r. (wyrównanie okresu ubezpieczenia).
3. Polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych włączanych
w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą wystawione na pełne roczne okresy
ubezpieczenia określone indywidualnie dla każdego nowo włączanego pojazdu. Wyrównanie
okresów ubezpieczenia nastąpi automatycznie poprzez rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC za
porozumieniem Stron, w dniu wyrównania okresu ubezpieczenia, tj. 31.12.2020 r., 31.12.2021 r.,
31.12.2022 r., 31.12.2023 r. W miejsce rozwiązanej za porozumieniem stron polisy wystawiona
zostanie polisa roczna zgodnie z warunkami niniejszego postępowania.
4. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie
poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia,
zaktualizowane sumy ubezpieczenia itp. każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy
działający w imieniu i na rzecz zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej – Kancelaria
Brokerów Ubezpieczeniowych Jankowiak, Stawiński spółka partnerska w Poznaniu.
§3
Warunki wykonania zamówienia określa oferta złożona przez Wykonawcę oraz Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia.
§4
Wykonawca:
1. zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach oraz
całokształt prowadzonej działalności przez jednostki organizacyjne.
2. przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione
w załącznikach do siwz.
3. gwarantuje niezmienność stawek rocznych wynikających ze złożonej oferty przez cały okres
wykonywania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń.
4. akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej w
ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego oraz
ubezpieczenia pojazdów mechanicznych z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu
ubezpieczenia.
5. akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, uwzględniający posiadane w jednostkach
umowy ubezpieczenia, z naliczeniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, wg stawek
rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy.
6. zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego tj. Kancelaria Brokerów
Ubezpieczeniowych Jankowiak, Stawiński spółka partnerska w Poznaniu, o każdej decyzji
odszkodowawczej.
§5
1. Polisy ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu

elektronicznego od szkód materialnych oraz ubezpieczenia pojazdów mechanicznych OC/AC/NNW,
będą wystawiane indywidualnie na poszczególne jednostki organizacyjne indywidualnie na
poszczególne jednostki organizacyjne i podpisywane przez ich kierowników, którzy tym samym
będą ubezpieczającym i płatnikiem składki.
2. Polisy dotyczące ubezpieczeń wspólnych tj. ubezpieczenie środków obrotowych oraz gotówki
i innych wartości pieniężnych od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od
kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
i dodatkowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego systemem pierwszego ryzyka, wystawione
zostaną na zamawiającego, który tym samym będzie ubezpieczającym i płatnikiem składki. Polisy
te zostaną wystawione indywidualnie dla każdego rodzaju ubezpieczenia, obejmującego ochroną
wszystkie jednostki organizacyjne zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie
poszczególnych umów ubezpieczenia w terminie 14 dni od otrzymania wniosków, nie później
jednak niż do dnia 9.12.2019 r. i przekazanie ich do sprawdzenia przez brokera ubezpieczeniowego
Kancelarię Brokerów Ubezpieczeniowych Jankowiak, Stawiński spółka partnerska w Poznaniu. W
przypadku przesunięcia terminu składania ofert uniemożliwiającego wystawienie polis
ubezpieczeniowych w tym terminie, ani przed 31.12.2019 r., wykonawca jest zobowiązany do
wystawienia noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie
wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 01.01.2020
r. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych
dokumentów ubezpieczeniowych.
§6
Wynagrodzenie:
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie na podstawie oferty przedłożonej przez
Wykonawcę, wybranej w drodze przetargu nieograniczonego, w wysokości …………………………………. zł
brutto (słownie: …………. złoty brutto).
§7
Warunki płatności:
1. Składki ubezpieczeniowe za pełen roczny okres ubezpieczenia będą płatne w czterech równych
ratach kwartalnych.
2. Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych.
3. Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą płatne w równych ratach, których
ilość zostanie uzgodniona indywidualnie z ubezpieczonym i płatnikiem składek.
4. Ustala się, iż dopuszczalną formą płatności składek jest przelew lub przekaz pocztowy na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w polisie.
5. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty składki, bądź jej zapłaty
w niepełnej wysokości, Wykonawca nie będzie żądał zapłaty odsetek ustawowych, wynikających
z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
(Dz.U.2019.118).
§8
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego:
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:
a) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy,
b) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,
c) wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów
szczególnych.
2. Ponadto 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. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
3. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie
stosownego oświadczenia drugiej stronie.
§9
Zmiana umowy:
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zakazuje istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
§ 10
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Oferta złożona przez Wykonawcę.
§ 11
Postanowienia końcowe:
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy
wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech równobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
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