Załącznik nr 4
AT.272.36.2012
UMOWA nr ...........
Zawarta w dniu ........................ 2013 r. w Katowicach pomiędzy:
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2, 40 – 036 Katowice
reprezentowanym przez
Annę Wrześniak – Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a
.................................
............................................
NIP:......................................
KRS:................
reprezentowaną przez
.................................................................................
.................................................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1.
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia z dnia 28.12.2012r., stanowiącą jako załącznik nr 1 integralną część niniejszej umowy.
2. Przedmiotem umowy ubezpieczenia są:
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
- ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia autocasco z
rozszerzeniem o ryzyko kradzieży,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
- ubezpieczenie auto assistance.
§ 2.
W ramach Umowy Wykonawca wystawi polisy potwierdzające zawarcie konkretnych umów
ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów, w zakresie i na okres określony w SIWZ.
§ 3.

1. Zakres ubezpieczeń zawartych na podstawie Umowy określony jest szczegółowo w SIWZ
wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń mają zastosowanie postanowienia SIWZ, niniejszej Umowy oraz właściwych ogólnych warunków ubezpieczeń.
2. Wszelkie warunki określone w SIWZ i niniejszej Umowie mają pierwszeństwo przed

posta-

nowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Ustala się, że w razie rozbieżności
pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.
§ 4.
1. Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową w zakresie określonym w § 1ust.2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustaloną w wyniku postępowania przetargowego kwotę w wysokości
………………………………………

(słownie:

……………………………………………………………)
2. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej polisy.
3. Zapłata dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Dniem zapłaty jest dzień zlecenia przelewu przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
§ 5.
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, a nie rozstrzygnięte polubownie, będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiana postanowień umowy może zostać dokonana na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalna jest jedynie wówczas, gdy jest ona korzystna dla
Zamawiającego.
§ 6.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Zamawiający

Wykonawca

