Załącznik nr 7 - Projekt umowy na ubezpieczenie WIORiN we Wrocławiu
WAD.2601.253.2021
Umowa (projekt) nr WAD.253.2021
zawarta w dniu ……………….. we Wrocławiu pomiędzy:
p. Bernadetą Kucharską – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa, reprezentującą:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
50-153 Wrocław, ul. Piłsudskiego 15-17, NIP 897 16 70 405, zwany w dalszej części
Ubezpieczającym
a …………………………….
zwanym w dalszej części Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: ………………………………..

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania
ofertowego z ogłoszeniem na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień
publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP” z dnia 11.01.2021 r.
§1
Przedmiot umowy jest zgodny z formularzem oferty stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej
umowy na 2022 rok w zakresie:
1. Ubezpieczenie majątku trwałego i odpowiedzialności cywilnej – Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
a) Od ognia i innych żywiołów (ogień, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna,
eksplozja, upadek statku powietrznego, akcja ratownicza prowadzona w związku
ze zdarzeniami wymienionymi wyżej, huragan, deszcz nawalny, powódź, huk
ponaddźwiękowy, dym i sadza, następstwa szkód wodociągowych,
kanalizacyjnych, C. O., tj. powstałe wskutek działania wody lub innych cieczy,
wandalizmu i dewastacji.


Budynki, budowle własne i najmowane - Załącznik nr 2,suma
ubezpieczenia: 4 324 324 zł,



Maszyny, urządzenia, wyposażenie oraz sprzęt elektroniczny Załącznik nr 3, suma ubezpieczenia: 102323,25 zł,



Etykiety urzędowe dla materiału siewnego, suma ubezpieczenia: 25 000
zł.
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Franszyza redukcyjna: ….. zł
b) Od kradzieży z włamaniem i rabunku na pierwsze ryzyko:


Maszyny, urządzenia, wyposażenie oraz sprzęt elektroniczny, suma
ubezpieczenia: 100 000 zł



Etykiety urzędowe dla materiału siewnego, suma ubezpieczenia: 25
000 zł

Franszyza redukcyjna: …… zł
c) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - Załącznik nr 4:


Mobilny sprzęt elektroniczny, suma ubezpieczenia: 157 666,16 zł



Stacjonarny sprzęt elektroniczny, suma ubezpieczenia: 125 991,46 zł

Franszyza redukcyjna: ….. zł
d) Od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia), suma ubezpieczenia: 100 000 zł
Franszyza redukcyjna: …. zł
2. Ubezpieczenia komunikacyjne samochodów (Załącznik nr 5) w zakresie:
a) Odpowiedzialność Cywilna – w oparciu o Ustawę z 22.05.2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 473. z późn.
zmianami)
b) Autocasco – ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia wraz z ryzykiem kradzieży. Wariant rozliczeń serwisowy bez udziałów
własnych w szkodach częściowych i całkowitych (akceptowalny kosztorysowy
system rozliczeń w wypadku pojazdów starszych niż 12 lat) – suma ubezpieczenia:
628 500 zł
c) Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – przedmiotem ubezpieczenia są
następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów – system za pojazd.
Suma ubezpieczenia NNW kierowców i pasażerów wynosi 5 000 zł.
d) Assistance – przedmiotem ubezpieczenia są koszty udzielenia pomocy związanej z
awarią, uszkodzeniem, unieruchomieniem lub utratą pojazdu w zakresie
obejmującym minimum: holowanie pojazdu, drobne naprawy w siedzibie
zamawiającego, w tym np.: wymiana uszkodzonego koła lub zatrzaśnięcie
kluczyków w pojeździe (bez wariantu rozszerzonego).
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§3
Ubezpieczyciel potwierdza niezmienność stawek i zakresu we wszystkich ryzykach dla mienia
włączanego do ochrony ubezpieczeniowej w trakcie obowiązywania polis.
§4
1. Ubezpieczający na podstawie oferty z dnia …….. r. zapłaci Ubezpieczycielowi za
ubezpieczenia wymienione w § 1 umowy kwotę: ……….. zł (słownie: ……).
2. Zapłata należnej kwoty wymienionej w ust. 1 następować będzie w formie przelewu
bankowego na rachunek Ubezpieczyciela w dwóch ratach:
a) I rata (nie większa niż 50 % wartości umowy) płatna po podpisaniu umowy,nie
później niż do 25.01.2022 r.,
b) II rata (pozostała kwota) do 25.07.2022 r.
§5
1. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo, w trakcie realizacji umowy, do ewentualnych
zmian
w zakresie ubezpieczonych przedmiotów – do 20% wartości ubezpieczonego mienia ze
wzglądu na zmiany stanu własności.
2. Zmiany będą realizowane na zasadzie zgłoszenia, a wszelkie inne zmiany umowy będą
wymagały dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają Ogólne Warunki
Ubezpieczenia oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
polubownie, a w ostateczności przez Sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego.
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§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
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