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Umowa nr FE ./14

zawarta w Opocznie w dniu r. pomiędzy

Gminą Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6, NIP 768-171-75-75, REGON 5906048379,
reprezentowaną przez -' Burmistrza Opoczna,

zwaną dalej Ubezpieczonym,

a firmą

reprezentowaną _

zwaną dalej Ubezpieczycielem.

§1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 207), na podstawie art. 4 pkt 8 przywołanej ustawy.

§2

Przedmiotem niniejszej umowy jest objęcie ochroną ubezpieczeniową 200 sztuk komputerów przenośnych

zakupionych przez gminę Opoczno w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i

młodzieży z gminy Opoczno", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§3

Warunki ubezpieczenia:
1. Ubezpieczany przenośny sprzęt komputerowy jest powierzony w użytkowanie podmiotom trzecim i

wszelkie postanowienia niniejszej umowy stosuje się odpowiednio do osób i kierowników instytucji,
którym powierzono ubezpieczony sprzęt zwanych dalej Użytkownikami, w imieniu których
występuje i występować będzie Ubezpieczony.

2. Wykaz ubezpieczanego w ramach niniejszej umowy sprzętu komputerowego:
Wartość

lp Nazwa sprzętu Miejsce użytkowania odtworzeniowa Ilość sztuk
jednej sztuki

Mieszkania prywatne

Komputer przenośny MSI CX70 Beneficjentów projektu (po 1
1 sztuce w osobnych 3776,10 zł 30200

gospodarstwach domowych)
na terenie gminy Opoczno

Mieszkania prywatne
Beneficjentów projektu (po 1

2 Komputer przenośny sztuce w osobnych 3247,00 zł 5
gospodarstwach domowych)
na terenie gminy Opoczno

3 Komputer przenośny MSI CX70 Szkoła Podstawowa w 3776,10 zł 30
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200 Januszewicach (Januszewice
67)

4
Komputer przenośny MSI CX70 Szkoła Podstawowa

3776,10 zł 30
200 w Bielowicach (Bielowice 56)

5
Komputer przenośny MSI CX70 Zespół Szkół wOgonowicach

3776,10 zł 30
200 (Ogonowice 207 a)

Komputer przenośny MSI CX70 Zespół Szkół w Mroczkowie
6 200 Gościnnym (Mroczków 3776,10 zł 30

Gościnny 50)

7
Komputer przenośny MSI CX70 Szkoła Podstawowa w

3776,10 zł 30
200 Libiszowie (Libiszów 64)

Komputer przenośny Zespół Szkół w Bukowcu
8 Opoczyńskim (Bukowiec 3247,00 zł 15

Opoczyński 74)

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.
4. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Sprzęt elektroniczny określony w umowie objęty jest ochroną ubezpieczeniową od utraty,

zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń, których wystąpienia Ubezpieczony nie byłw stanie
przewidzieć, a w wyniku których sprzęt nie może osiągnąć parametrów znamionowych.

6. Ubezpieczenie obejmuje szkody wynikłe z:
1) kradzieży z włamaniem - przez co rozumie się dokonanie zaboru sprzętu z lokalu po

uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otworzeniu wejścia przy użyciu narzędzi albo
podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie
sprawca wszedł wskutek włamania do innego lokalu lub w wyniku rabunku. Za lokal uważa
się przestrzeń wydzieloną trwałymi ścianami, stanowiącą funkcjonalną lub gospodarczą
całość, służącą zaspokojeniu potrzeb Użytkownika,

2) rabunku - przez co rozumie się zabór sprzętu przy użyciu przemocy fizycznej lub groźbie
natychmiastowego użycia przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej do stanu
nieprzytomności lub bezbronności. Za rabunek uważa się także zabór mienia przy użyciu siły
w stosunku do przedmiotu zaboru, który pozostawał w styczności lub był połączony z
osobą·

3) wandalizmu,
4) działania ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz osmalenia, przypalenia, a także w wyniku

wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna oraz akcji ratunkowej (np.
gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz),

5) katastrofy budowlanej,
6) prac remontowo-budowlanych prowadzonych w lokalu będącym w dyspozycji

Użytkownika, z wyłączeniem kompletnej lub częściowej modernizacji konstrukcji dachu (nie
dotyczy to bieżących napraw i konserwacji zewnętrznego poszycia dachowego) wszelkich
prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli),

7) działania wody i wilgoci zarówno z przyczyn atmosferycznych tj. burzy, deszczu nawalnego,
mrozu, gradu, śniegu oraz będących wynikiem awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej,

8) przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych.
7. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód wynikłych z winy umyślnej lub rażącego

niedbalstwa Użytkownika.
8. Lokal uznaje się za należycie zabezpieczony przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem o ile posiada:

1) ściany, sufity, podłogi i dachy lokali, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, powinny
być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie lub wyważenie za pomocą prostych,
ogólnie dostępnych narzędzi,
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2) wszystkie okna i inne zewnętrzne oszklone otwory w lokalach, w którym znajduje się
ubezpieczony sprzęt, powinny być w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i
zamknięte,

3) wszystkie drzwi zewnętrzne w lokalach, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt,
powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i
zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi,
a otwarcie - bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy, na co najmniej 1 zamek.

9. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustaje w odniesieniu do konkretnej, pojedynczej szkody
ubezpieczonego sprzętu, jeżeli po wystąpieniu tej szkody jest on nadal eksploatowany w sposób
utrwalający bądź powiększający skutki szkody bez przeprowadzenia naprawy albo po dokonaniu
prowizorycznej naprawy bez zgody Ubezpieczyciela.

10. Ubezpieczony jest obowiązany umożliwić Ubezpieczycielowi dostęp do ubezpieczonego sprzętu
oraz przedstawiać dokumenty związane z jego zakupem i eksploataCją, a także dokumenty
niezbędne dla rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. Wraz z dokumentami Ubezpieczony
jest obowiązany przedstawić wyliczenie rozmiaru szkody.

11. Dokumenty, o których mowa w pkt 10, Ubezpieczony powinien dostarczyć w terminie 7 dni od daty
uzyskania wiadomości o powstaniu szkody.

12. Ubezpieczyciel ma prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego rachunków,
kosztorysów i innych dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody.

13. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od Ubezpieczyciela.
14. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o

szkodzie.
15. Jeżeli w terminie określonym w pkt 14 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia

odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe,
odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część
odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w pkt 14.

16. Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyska utracone przedmioty, jest obowiązany
zwrócić odszkodowanie wypłacone za te przedmioty albo za zgodą Ubezpieczyciela zrzec się praw
do tych przedmiotów na rzeczUbezpieczyciela.

17. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną, Ubezpieczyciel zwraca
Ubezpieczającemu koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w granicach jego sumy ubezpieczenia, jeżeli
środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane nawet,
jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu.

18. Jeżeli koszty wymienione w ust. 17 zostały poniesione na pisemne polecenie Ubezpieczyciela,
wówczas koszty te zostaną zwrócone w całości nawet, jeżeli odszkodowanie za szkodę w mieniu
powiększone o te koszty przekracza łączną sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności
uzgodniony dla danej umowy ubezpieczenia.

19. Z dniem wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela roszczenie Ubezpieczonego przeciwko
osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do
wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody,
Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed
roszczeniem Ubezpieczyciela.

20. Rozszerza się zakres ubezpieczenia w przenośnym sprzęcie komputerowym o szkody powstałe poza
miejscem ubezpieczenia określonym w umowie z zastrzeżeniem, że dotyczy tylko terytorium gminy
Opoczno.

21. Ubezpieczenie zawiera Klauzulę likwidacyjną w sprzęcie elektronicznym zapewniająca wypłatę
odszkodowania w kwocie pozwalającej zastąpić ubezpieczony sprzęt przez fabrycznie nowy, jak
najbardziej zbliżony parametrami do sprzętu zniszczonego, bez potrąceń zużycia technicznego.
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22. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć niniejszą umowę jedynie w przypadkach określonych
przepisami prawa, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia z ważnych
powodów, za które uważa się: utratę licencji, zezwolenia, koncesji lub innej decyzji uprawniającej
do prowadzenia działalności.

23. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia, na jaki
została zawarta, Ubezpieczonemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej.

24. Sumę ubezpieczenia Ubezpieczający ustala według wartości odtworzeniowej rozumianej jako
wartość równą kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy sprzęt tego
samego rodzaju, jakości i wydajności, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu
ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu
ekspresowego i lotniczego na kwotę: 744 638,00 zł.

25. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia, że suma ubezpieczenia mienia będzie automatycznie odtworzona w
przypadku szkody. Ubezpieczony na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania,
zobowiązany jest do opłacenia w uzgodnionym terminie dodatkowej składki wyliczonej pro rata
temporis, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy, od której uległ obniżeniu
limit odpowiedzialnością.

§4

Składka ubezpieczeniowa z tytułu niniejszego ubezpieczenia jest płatna jednorazowo w kwocie:
zł (słownie: zł) na rachunek bankowy Ubezpieczyciela na

podstawie dokumentu księgowego w ciągu 7 dni od daty dostarczenia dokumentu do siedziby
Ubezpieczonego.

§5
W sprawach nieunormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie

pisemnego aneksu.

§7

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

§8

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla

Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

Ubezpieczony Ubezpieczyciel


