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Załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego z dnia 10.09.2014 r. 

 

UMOWA UBEZPIECZENIA 

zawarta w dniu ……………………… r. 

pomiędzy: 

 

 

Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,            

ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod nr 0000107150, posiadającym nr NIP 642-27-69-097, REGON 277838174, który 

reprezentuje: 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 
 

zwanym w dalszej części Zamawiającym, 
 

a 
 

 

…………………………… mającym siedzibę w …………………………………………, posiadającym nr NIP ………………………, REGON 

………………………, KRS ………………………………, CEiDG ……………………., reprezentowanym przez …………………………….………, 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

zwanymi dalej Stronami umowy 

 

§ 1 

Użyte w umowie sformułowania oznaczają: 

a) Projekt – projekt partnerski pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

b) PO IG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 

c) 8.3 eInclusion – Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne, zwiększanie innowacyjności gospodarki, 

działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 

d) Lider Projektu – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku, 

e) Partnerzy Projektu - 10 JST tj. Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Gmina Marklowice, Miasto 

Jastrzębie-Zdrój, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory, Powiat Rybnicki, Powiat 

Wodzisławski,  

f) Władza Wdrażająca Programy Europejskie – instytucja odpowiedzialna za wdrażanie działania 8.3 eInclusion 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

g) nadzwyczajne okoliczności – okoliczności wynikające ze zdarzeń nie dających się przewidzieć w toku 

codziennej realizacji obowiązków służbowych i zawodowych, a także będące skutkiem siły wyżej, 

h) kodeks cywilny – ustawa z 17 listopada 1964 roku (tj. Dz. U. z 23 stycznia 2014 r., poz. 121). 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę ubezpieczenia 687 zestawów sprzętu 

komputerowego oraz 20 kompletów specjalistycznych urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem dla 

osób niepełnosprawnych, zakupionych w ramach projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze 
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środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, przy czym: 

a) 466 nowych zestawów komputerowych stacjonarnych, zlokalizowanych jest w gospodarstwach 

domowych beneficjentów projektu na terenie 10 jednostek samorządu terytorialnego z terenu 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, 

b) 221 nowych zestawów komputerowych stacjonarnych, zlokalizowanych jest w jednostkach 

organizacyjnych (53 lokalizacje) na terenie 10 jednostek samorządu terytorialnego z terenu 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, 

c) 20 nowych kompletów specjalistycznych urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem dla osób 

niepełnosprawnych zlokalizowanych jest w jednostkach organizacyjnych (16 lokalizacji) na terenie 

jednostek samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, 

d) wykaz lokalizacji ubezpieczonego sprzętu wraz z wykazem numerów seryjnych komputerów stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Zakres ubezpieczenia – od wszystkich ryzyk. Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować wszelkie szkody 

materialne polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek 

nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego (Ubezpieczającego) przyczyny/zdarzenia losowego. 

3. Zakres przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

a) działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, 

świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 

b) kradzież, kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, 

c) działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także 

w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku 

powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 

d) działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, wylewu wód 

podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, 

śniegu, nieumyślnie pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów, 

e) działanie wiatru, osunięcie się ziemi, 

f) zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, pośrednie działanie 

wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia 

przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty 

akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 

g) franszyza integralna i redukcyjna zniesiona. 

4. Suma ubezpieczenia i wysokość odszkodowania: 

a) sumę ubezpieczenia stanowi wartość odtworzeniowa sprzętu objętego ubezpieczeniem. 

b) jako wysokość odszkodowania przyjmuje się: 

 przy szkodzie częściowej - wartość niezbędnych kosztów naprawy uszkodzonego przedmiotu 

z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu oraz innych tego typu opłat, 

 przy szkodzie całkowitej - wartość kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego 

samego rodzaju tj. najbardziej zbliżonego parametrami do sprzętu zniszczonego, 

 w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest możliwa - 

wartość kosztów w wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu na dzień powstania szkody. 

5. Zamawiający wymaga zapewnienia: 

a) zniesienia udziału własnego, 

b) zastosowania systemu ubezpieczeń w formie sum stałych. 

c) klauzuli przeniesienia mienia – na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez 

Zamawiającego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku 

tymczasowego lub stałego przeniesienia go z podanych w złączniku nr 2 lokalizacji do innych. 

Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona w formie aneksu. 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych 

warunków ubezpieczenia (OWU), które stanowią załącznik nr 3 do umowy oraz powszechnie obowiązujące 

przepisy. 
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§ 3 

Termin realizacji umowy 

1. Strony uzgadniają, że realizacja przedmiotu umowy (ubezpieczenia sprzętu) nastąpi od dnia ……. przez 

okres 12 miesięcy, czyli do dnia ………. 

2. Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie polisy ubezpieczeniowej 

obejmującej cały przedmiot umowy, zgodnie z ofertą złożoną Zamawiającemu, stanowiącą załącznik nr 1 do 

umowy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci jednorazowo składkę ubezpieczeniową w łącznej 

wysokości: ………………………………………………………zł (słownie: …………………………………………………………złotych). 

2. Zapłata składki ubezpieczeniowej nastąpi jednorazowo po wykonaniu całego przedmiotu umowy, na 

podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie wystawienie i przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

(Ubezpieczającego) polisy ubezpieczeniowej. 

4. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia 

faktury Zamawiającemu. 

 

§ 5  

Przedstawiciele stron 

1. Zamawiający wyznacza jako swojego przedstawiciela do kontaktów w sprawie realizacji i rozliczeń 

przedmiotu umowy: p. Tomasza Doleżych – Kierownika Projektu (tel./fax 32 422 24 46, mail: 

poig@subregion.pl). 

2. Wykonawca wyznacza jako swojego przedstawiciela …………………… (tel./fax ……. mail:………………………………..). 

 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia 

w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 

a) zapytanie ofertowe – opis przedmiotu zamówienia, 

b) kserokopia oferty Wykonawcy. 

5. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

strony. 

 

 

 

 

…................................................................                                       …................................................................... 

           (podpisy i pieczęcie Wykonawcy)                                                                  (podpisy i pieczęcie Zamawiającego) 

 

 

 


