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Zalacznik nr 4 do SIWZ ubezpieczenia mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Powiatu Poznanskiego

UMOWA

zawarta w Poznaniu, dnia 2006 r.
pomiedzy:

Powiatem Poznanskim, 60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18, reprezentowanym przez Zarzad w imieniu,
którego dzialaja:

Jan Grabkowski - Starosta Poznanski

Tomasz Lubinski - Wicestarosta Poznanski

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

a

....................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:

.

.
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117, z
pózno zm.).

§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Zamawiajacego i
podleglych Zamawiajacemu jednostek.

2. Wykonawca zobowiazuje sie udzielic ochrony ubezpieczeniowej zgodnie ze zlozona oferta w zakresie:
a. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzen losowych,
b. ubezpieczenia mienia od kradziezy z wlamaniem i rabunku oraz dewastacji,
C. ubezpieczenia szyb okiennych i drzwiowych od stluczenia,
d. ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej.

3. Tresc oferty oraz Sekcja B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), okreslajace szczególowo
przedmiot i zakres ubezpieczenia stanowia integralna czesc niniejszej umowy.

§ 2.

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okreslony - od dnia 01.09.2006 r. do dnia 31.12.2007 r.
2. Poczatek okresu ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnych jednostek organizacyjnych

Zamawiajacegoi poszczególnych rodzajów ubezpieczen okreslony zostal w Sekcji B SIWZi ofercie.

§ 3.

Wykonawca zobowiazuje sie do wystawienia polis potwierdzajacy,ch zawarcie umów ubezpieczenia odnosnie
wszystkich rodzajów ubezpieczen wymienionych w §1. ust. 2. w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy.

§ 4.

1. Za udzielona ochrone ubezpieczeniowa w zakresie podmiotowym i rzeczowym wymienionym w § 1.
Zamawiajacy zaplaci Zakladowi Ubezpieczen skladke w lacznej wysokosci PLN (slownie
PLN: .........................................

2. Skladka okreslona w ust. 1. bedzie platna w II ratach:
I rata w wysokosci """""""""""""" PLNplatna do dnia 30.10.2006 r.
II rata w wysokosci PLN platna do dnia 31.03.2007 r.
3. Podstawa platnosci skladki beda rachunki wystawione przez Zaklad Ubezpieczen i przekazane

Zamawiajacemu nie pózniej niz 14 dni przed uplywem terminu platnosci poszczególnych rat skladki.
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8. W przypadku opóznienia przekazania rachunku, termin platnosci ulega przedluzeniu o tyle dni, o ile pózniej
zostal przekazany rachunek. Opóznienie platnosci nie skutkuje zawieszeniem lub wygasnieciem ochrony
ubezpieczeniowej.

9. Zamawiajacybedzie oplacal skladki przelewem na konto wskazane przez Wykonawce w tresci rachunku.

§ 5.

Do kontaktów z Wykonawca Zamawiajacy upowaznia Pierwszy Polski Dom Brokerski GAWRONSKIi SPÓLKA
SAGA BROKERSs.C., 60-737 Poznan, ul. 27 Grudnia B, tel. (0-61) 8527884, fax (0-61) 8527883.

§ 6.

Zglaszanie szkód (roszczen) do Wykonawcy bedzie nastepowalo za posrednictwem Brokera w terminie 3 dni
roboczych od chwili powstania szkody lub powziecia informacji o szkodzie przez Zamawiajacego.

§ 7.

1. Wszelkie zmiany i/lub uzupelnienia do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

2. Spory wynikajace z niniejszej umowy rozpatrywane beda przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowet jezeli nie pozostaja w sprzecznosci z ustawa Prawo
zamówien publicznych.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
. Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca


