UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PSZCZYNA: PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU
EDUKACJI, SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZYNA, MIEJSKIEGO
OŚRODKA REKREACJI I SPORTU W PSZCZYNIE, MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZIELENI W PSZCZYNIE
ORAZ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PSZCZYNIE

ZAŁĄCZNIK NR 3b

OZNACZENIE SPRAWY: KZ/1/DAA/2017
ZADANIE 2
ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO UMOWY UBEZPIECZENIOWEJ
1. Przedmiotem postanowień umowy jest określenie zasad i warunków na jakich
Ubezpieczyciel, z którym Ubezpieczający zawrze Umowę będzie świadczyć usługi
ubezpieczenia na rzecz Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu z siedzibą w Pszczynie
przy ul. Basztowej 4 w zakresie: ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń,
ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej,
ubezpieczeń
komunikacyjnych
(obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie
autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i
pasażerów, ubezpieczenie assistance), w oparciu o postępowanie (numer sprawy:
KZ/1/DAA/2017), w trybie zapytania ofertowego.
2. Przedmiot, zakres i pozostałe warunki ubezpieczenia są zgodne z warunkami
przedstawionymi w zapytaniu.
3. Przy wykonywaniu umów ubezpieczenia Ubezpieczający będzie korzystał z usług
świadczonych przez Brokera Ubezpieczeniowego: „Carbo Asecura” S.A. z siedzibą w
/43-100/ Tychach, ul. Targiela 14.
4. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2018r. do dnia
31.12.2018r., z zastrzeżeniem, że daty początku ubezpieczenia poszczególnych umów
w Zadaniu 2 zawierają się w okresie 01.01.2018r – 31.12.2018r. (okresy ubezpieczenia
wskazane zostały w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach).
5. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: ......................................................... zł.
(słownie: .............................................................................................. zł.), którą stanowi
łączna wartość składki za ubezpieczenie objęte zamówieniem.
6. Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność stawek ubezpieczeniowych, przez cały okres
trwania umowy wskazany w zapytaniu we wszystkich rodzajach ubezpieczeń
wynikających ze złożonej oferty.
7. Ubezpieczyciel gwarantuje, że stawki przewidziane w przypadku doubezpieczenia,
uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) nie będą wyższe
niż zastosowane w przedstawionej ofercie, niezależnie od przyczyny i formy prawnej
podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej), a w szczególności będącej
wynikiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy kupna, leasingu, użyczenia lub
podobnych.
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8. Nie ma możliwości zmiany przedmiotu zamówienia po dacie otwarcia ofert, ani też
negocjacji stawek za ubezpieczenie jakie zostały wskazane w ofercie
Ubezpieczającego
9. Integralną częścią postanowień jest oferta złożona przez Ubezpieczyciela w dniu
................ 2017 r. oraz zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
10. Ubezpieczyciel wystawi dla Ubezpieczonego dokumenty ubezpieczenia (polisy lub
certyfikaty) zawierające m.in.: rodzaj, zakres i sumy ubezpieczenia, wysokość należnej
składki wraz z terminem płatności i numerem rachunku bankowego, na który należy
dokonać płatności.
11. Ubezpieczyciel ma dostarczyć Ubezpieczającemu na własny koszt polisy
ubezpieczeniowe na 7 dni przed rozpoczęciem ubezpieczenia.
12. Ubezpieczyciel wystawi polisy, na każdy rodzaj ubezpieczenia wymieniony w zapytaniu,
w których to polisach uwzględni warunki zawarte w opisie szczegółowych warunków
przedmiotu zamówienia stanowiących załącznik 5 do zapytania. W przypadku braku
możliwości wystawienia polis ubezpieczeniowych nie później niż do dnia podpisania
niniejszej Umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
zobowiązany będzie do podpisania i przekazania Ubezpieczającemu noty pokrycia
gwarantującej ochronę ubezpieczeniową Ubezpieczającego do dnia wystawienia polis
ubezpieczeniowych.
13. Niniejsze postanowienia wraz z zapytaniem (numer sprawy: KZ/1/DAA/2017) są
nadrzędne wobec ogólnych warunków ubezpieczenia. W przypadku sprzeczności
pomiędzy zapisami niniejszej Umowy, a ogólnymi warunkami ubezpieczenia stosuje się
zapisy niniejszej Umowy.
14. Ubezpieczeniem
objęte
zostanie
mienie
wyszczególnione
w
zapytaniu,
z uwzględnieniem ewentualnych zmian lub/i korekt aktualizacyjnych, wprowadzonych
przez Ubezpieczającego po rozstrzygnięciu postępowania i przed wystawieniem polis
ubezpieczeniowych.
15. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel prowadzi działalność w formie towarzystwa
ubezpieczeń wzajemnych niezbędne jest dołączenie treści statutu towarzystwa,
z którego będzie wynikać, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące
członkami towarzystwa (osoby te nie mogą być zobowiązane do udziału w pokrywaniu
straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej).
16. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).
17. Termin płatności składki: jednorazowo, w terminie do dnia 19.01.2018r.; dla
ubezpieczeń komunikacyjnych – jednorazowo, w terminie do 14 dni od daty początku
okresu ubezpieczenia dla poszczególnych umów ubezpieczenia.
18. Zakres ubezpieczenia opisany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jest
zakresem minimalnym.
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19. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z
których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od minimalnego zakresu
określonego w załączniku nr 5 do zapytania to automatycznie włączone zostają do
ochrony ubezpieczeniowej.
20. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, że zakres
ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia nie mają zastosowania.
21. Jeżeli warunki ubezpieczenia opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
nie precyzują istotnych kwestii związanych z ubezpieczeniem, wówczas stosuje się
zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.
22. Osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania przedmiotu umowy oraz uprawnioną
ze strony Ubezpieczającego do kontaktu z Ubezpieczycielem w sprawach związanych z
wykonywaniem niniejszej umowy jest: Sabina Góra, tel.: +48 785-529-823, e-mail:
sgora@pszczyna.pl.
23. Osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania przedmiotu umowy oraz uprawnioną
ze strony Ubezpieczyciela do kontaktu z Ubezpieczającym w sprawach związanych z
wykonywaniem
niniejszej
umowy
jest:
……………………..…,
tel.
…………………..………, e-mail: …………………
24. Osobą nadzorującą realizację umowy ze strony Brokera jest: Renata Kobiela, tel.
+48 501-491-062, e-mail: renatak@cabroker.pl.
25. Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy:
a) zmiany personalne, adresowe, formy prawnej Stron umowy,
b) zmiany adresowe, lokalizacyjne obiektów,
c) włączenia nowych obiektów lub innego majątku, bez zmiany wysokości składki
d) w skutek zmiany przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie
wysokości stawki VAT,
e) wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę.
26. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
27. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej.
28. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę za uprzednim jednomiesięcznym
wypowiedzeniem w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
29. W przypadku, o którym mowa w pkt 27, Ubezpieczycielowi należy się wyłącznie
wynagrodzenie przypadające z tytułu wykonania części umowy.
30. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy prawo jej rozwiązania
z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
31. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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32. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności
przepisy Kodeksu cywilnego.
33. Umowa została sporządzona w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego (2)
dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden (1) egzemplarz dla Wykonawcy.

.........................................., dnia ..................................
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu.
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