
 

 

UMOWA – wzór 

 

 

 

 

Zawarta dnia ……………………………pomiędzy: 

Wojewódzki inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 

1 …………………………………………….. 

2 …………………………………………….        

Zwanym dalej Zamawiającym  

a ………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w …………………………………….. 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………….. 

Zwanym dalej Wykonawcą.  

Na podstawie rozeznania cenowego, zapytanie ofertowe dotyczące ubezpieczenia mienia i budynków 

Zamawiającego.  Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 tys euro  

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity 

Dz.U. z 2013r. poz.903). 

§ 1 

Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, stanowiącej załączniki do niniejszej umowy w ramach następujących 

ubezpieczeń: od ognia innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku.  

§ 2 

Zawarcie umowy ubezpieczenia budynków, nakładów inwestycyjnych oraz mienia Wykonawca 

potwierdza przez dostarczenie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną 

Zamawiającemu. 

§ 3 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczenia nie później niż w terminie 3 dni 

przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. 



 

 

§ 4 

Składki płatne są oddzielnie za każde ubezpieczenie (każdą wystawioną polisę) w terminach podanych 

w polisie w dwóch ratach. 

 

§ 5 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie postanowienia 

ogólnych warunków ubezpieczenia,  przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

§ 6 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) Zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, 

4) Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązania określonego w § 3 umowy. 

2. Odstąpienie od umowy określone w ustępie 1 pkt 2- 4 następuje z winy Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

§ 7 

1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane przez obie strony w formie pisemnej w drodze 

aneksu do mniejszej umowy. 

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych 

postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 

należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

§ 8 

Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 



 

§ 9 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej z stron. 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

 


