
Umowa nr OA-PO.273.2.      .2022 

zawarta w Katowicach w dniu   ………….  2022r.  pomiędzy: 

 

Śląskim Kuratorem Oświaty  

Kuratorium Oświaty w Katowicach  

ul. Powstańców 41A, 40-024 Katowice 

 

reprezentowanym przez Dariusza Domańskiego -  Wicekuratora Oświaty  

  

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

NIP …………………………….. 

reprezentowaną przez    

……………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą 

§ 1 

 

1. Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego 

zapytania ofertowego  na usługę polegającą na ubezpieczeniu samochodów 

służbowych : OC,AC, Assistance, NNW, Auto Szyba.  

2. Wykaz samochodów podlegających ubezpieczeniu stanowi załącznik Nr 1 do 

zapytania ofertowego.  

§ 2 

 

1. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie  samochodów służbowych Kuratorium Oświaty  

w Katowicach  określonych w załączniku Nr 1. 

2. Termin wykonania  całego zamówienia  obejmuje okres trwania  polis. 

 

§ 3 

1.Wykonawca zobowiązuje się wystawić polisy ubezpieczeniowe obejmujące co najmniej: 

a) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC), 

b) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdów 

(NNW) : 

 - Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu NNW kierowcy i pasażerów 10.000,00 zł., 

świadczenie z tytułu śmierci w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. 

c) Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń Auto Casco/KR, w tym : 

 - system rozliczania szkód do AC Serwisowy ( naprawa bezgotówkowa w ASO) 

 - zniesiona amortyzacja części do wymiany 

 - zniesione udziały własne 

 - trzymanie wartości pojazdu przez okres 12 miesięcy 

 - zniesienie konsumpcji sum ubezpieczenia 

d) Ubezpieczenie „Assistance”  zakres terytorialny Polska  

- dla kierowcy i pasażerów pojazdów w związku z następującymi zdarzeniami : wypadek, 

awaria, kradzież, 



- zakresem ubezpieczenia objęta jest : próba usprawnienia pojazdu, holowanie, bez 

względu na odległość od siedziby Ubezpieczonego, do miejsca wskazanego przez 

Ubezpieczonego  lub po uzgodnieniu do najbliższego warsztatu naprawczego ( serwis 

samochodów w nieautoryzowanych serwisach). 

- pojazd zastępczy przez cały okres naprawy 

- pomoc w podróży ; zakwaterowanie  

e) Ubezpieczenie Auto Szyba  

 

2. Wykonawca zobowiązuje się wystawić polisy …………………  zgodnie ze złożoną ofertą. 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązany jest do : 

1. wystawienia poszczególnych polis na samochody służbowe Zamawiającego na pełen 

roczny  okres ubezpieczenia,  w terminach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Formularza 

ofertowego; 

2. dostarczenia polis ubezpieczeniowych do siedziby Zamawiającego najpóźniej 3 dni  od 

daty rozpoczęcia ich obowiązywania;  

3. wystawienia poszczególnych polis na kwoty zgodnie ze złożoną ofertą; 

4. łączna kwota za wszystkie polisy ubezpieczeniowe nie może przekroczyć kwoty 

……………………… zł. brutto  / słownie : ……………………………………./ 

zgodnie ze złożona ofertą .  

 

§ 5 

1. Składka ubezpieczeniowa  za pełen roczny okres ubezpieczenia płatna będzie 

jednorazowo. 

2. Płatność zostanie dokonana w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej polisy  

 

§ 6 

Integralną częścią umowy są 

 

a) Formularz ofertowy wraz z załącznikiem Nr 1 

b) Oferta złożona przez Wykonawcę  

 

§ 7 

 

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy są: 

a) Ze strony Wykonawcy – ……………………….. tel. ……………….. adres e-mail: 

…………………………………………. 

b) Ze strony Zamawiającego  - Agnieszka Sekuła  tel. 32 606-30-28 adres e-mail: 

a.sekula@kuratorium.katowice.pl 

c) Zamawiający oświadcza, że przekazał osobie,  o której mowa w ust. 1b) informacje 

określone w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), w związku z czym Wykonawca na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a) wyżej 

wymienionego rozporządzenia zwolniony jest z obowiązków informacyjnych wobec 

tych osób.  

mailto:a.sekula@kuratorium.katowice.pl


d) Wykonawca oświadcza, że przekazał osobie, o której mowa w ust. 1a) informacje 

określone w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), w związku z czym Zamawiający na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a) wyżej 

wymienionego rozporządzenia zwolniony jest z obowiązków informacyjnych wobec 

tych osób. 

 

§ 8 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może 

naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości: 

a) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy 10% wartości 

umowy brutto określonej w § 4 pkt 4; 

b) w przypadku nie dostarczania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie 

określonym w § 4 pkt. 2  - 0,5% wartości poszczególnych polis na każdy dzień 

zwłoki; 

 

§ 9 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie. 

2. Żadna ze stron nie może żądać zmiany umowy chyba, że zachodzą okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

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

lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy  

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 10 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy rozpoznaje Sąd Powszechny  

właściwy miejscowo do siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 
 

 Zamawiający         Wykonawca 

 


