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Załącznik nr 8 do SIWZ  

 

WZÓR UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

 

UMOWA NUMER ………………..  

(zwana dalej Umową) 

 

Zawarta w dniu ………. 2014 w Trzebnicy pomiędzy: 

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55 – 100 Trzebnica, 

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033125, któremu został nadany 

numer NIP 915-15-23-806 oraz numer REGON 000308761, któremu został nadany numer 

NIP 915 15 23 806 oraz numer REGON 000308761, reprezentowany przez Dyrektora 

.…………………………………, zwany dalej Ubezpieczającym,  

a  

………………. z siedzibą w …………….… przy ulicy …, (...-…) …, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

…………….… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …, 

posiadającą kapitał zakładowy w wysokości …………….… PLN opłacony w całości, posiadającą 

numer NIP …………….… oraz numer REGON ………………., reprezentowaną przez Pana/Panią 

…………….… zwaną dalej Ubezpieczycielem,  

zwani łącznie Stronami, każdy z osobna Stroną. 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Ubezpieczyciela w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „UBEZPIECZENIE MIENIA I 

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY” numer 

sprawy ………..2014, przeprowadzonego przez Ubezpieczającego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy Pzp.  

Niniejsza Umowa jest zawierana i będzie wykonywana przy udziale Brokera 

Ubezpieczeniowego PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 

43-300 Bielsko-Biała, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000073190, posiadającej kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 

650.000,00 zł, numer NIP 937–000–61–46 oraz numer REGON 070490343, wpisanej do 

rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00000092/U, posiadającej 

zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności brokerskiej z dnia 31 marca 1995 

r. o numerze 516. 
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§ 1. 

Przez użyte w Umowie terminy i wyrażenia, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej 

będą miały następujące znaczenie, chyba że zastrzeżono inaczej: 

1. KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., 

poz. 121 z późn. zm.); 

2. Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

3. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszona w Postępowaniu pod 

nazwą „UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA IM. ŚW. 

JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY " wraz wyjaśnieniami i z późniejszymi zmianami, numer 

sprawy:  ........................". 

4. Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą 

„UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA IM. ŚW. JADWIGI 

ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY", numer sprawy:  ........................, przeprowadzone przez 

Zamawiającego na podstawie Ustawy Pzp z uwzględnieniem SIWZ;  

5. Ubezpieczony - Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. 

 

§2. 

1. Przedmiotem Umowy są ubezpieczenia w zakresie: 

1.1. Dział I  

a) ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,  

1.2. Dział II  

a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą,  

b) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej. 

2. Warunki i zakres ubezpieczeń określonych w §2 ust. 1 Umowy określa Załącznik nr 1 

do Umowy (stanowiący w SIWZ odpowiednio Załącznik nr 2 i 2a do SIWZ). 

3. SIWZ wraz z ofertą Ubezpieczyciela z dnia …………… stanowią integralną część niniejszej 

Umowy. 

4. W ubezpieczeniach, o których mowa w §2 ust. 1 w pozostałych nieregulowanych 

treścią Umowy, SIWZ i oferty wykonawcy kwestiach, zastosowanie będą miały 

proponowane przez Wykonawcę Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczeń, to jest:  

4.1. w §2 ust. 1 ppkt. 1.1. 

lit. a) .......... stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy, 

4.2. w §2 ust. 1 ppkt 1.2. 

lit. b) ............ stanowiące Załącznik nr 5 do Umowy. 

5. Postanowienia Umowy oraz SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami 

zawartymi w Ogólnych lub Szczególnych Warunkach Ubezpieczeń.  

6. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z 

powyższych postanowień zastosowanie znajdą te, które są korzystniejsze dla 

Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego. 
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7. W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które postanawiania są 

korzystniejsze dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego, 

Ubezpieczający, Ubezpieczony lub poszkodowany jest uprawniony do dokonania 

wyboru pomiędzy treścią Ogólnych lub Szczególnych Warunków Ubezpieczenia 

mających zastosowanie do Umowy lub postanowieniami Umowy. 

8. W przypadku, gdy jedynie część treści danego postanowienia jest korzystniejsza dla 

Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego, część ta stanowi treść 

umowy ubezpieczenia, a w pozostałym zakresie obowiązują zapisy Ogólnych lub 

Szczególnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do Umowy oraz 

postanowienia Umowy w pozostałej części, które nie są z tymi postanowieniami 

sprzeczne.  

 

§3. 

1. Wartość Umowy wynosi: …………………..PLN (słownie: ………………… PLN ), którą stanowi 

łączna wartość składek za przedmiot Umowy określony w §2 ust. 1 i 2 w okresie 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

2. W trakcie trwania umowy Ubezpieczyciel nie może podnieść składek wynikających z 

aktualnych taryf oraz zmienić warunków ubezpieczenia z zastrzeżeniem § 5. 

3. Rozliczenia składek ubezpieczeniowych (zwrot składek za niewykorzystany okres 

ochrony ubezpieczeniowej) oraz inne rozliczenia dokonywane będą w terminie 30  dni 

roboczych od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego zawiadomienia o zmianach w 

zakresie zamówienia o którym mowa w §2 ust. 1 i 2, proporcjonalnie za każdy dzień 

udzielonej przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej (w systemie pro rata 

temporis) bez potrącania opłat manipulacyjnych z zastrzeżeniem § 5. 

 

 

 

§4. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy to jest od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 

grudnia 2015 r.  

2. W trakcie trwania umowy Ubezpieczyciel wystawi polisy ubezpieczeniowe 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie o którym mowa w § 2 ust. 

1. 

 

§5. 

1. Składka ubezpieczeniowa za każde ubezpieczenie o którym mowa w §2 ust. 1, będzie 

opłacona w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Składka, o której mowa w ust. 1 zostanie opłacona w czterech ratach dla 12 miesięcznego 

okresu ochrony. Pierwsza rata zostanie zapłacona w przeciągu 30 dni od dnia podpisania 

Umowy, następne raty zgodnie z harmonogramem: 
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 II rata – do 25 kwietnia 2015 

 III rata – do 25 lipca 2015 

 IV rata – do 25 września 2015. 

3. Należność będzie przekazywana na konto Ubezpieczyciela w banku ……………….. numer 

rachunku…………………………………… 

4. Strony ustalają, że w przypadku skorzystania z klauzuli automatycznej ochrony składka 

zostanie zapłacona na warunkach i w terminie określonych w klauzuli automatycznej 

ochrony.  

5. Wysokość stawek oraz warunki Umowy wynikające ze złożonej przez Ubezpieczyciela 

oferty nie ulegną zmianie przez cały okres jej obowiązywania. 

 

§6. 

1. Osobą odpowiedzialną od strony Ubezpieczyciela za przygotowanie i obsługę 

Ubezpieczającego będzie: …………………………………………..…………. (imię i nazwisko), numer 

telefonu …………….., email ……………………………….. Pod nieobecność - w zastępstwie 

…………………………………………… (imię i nazwisko zastępcy), numer telefonu ……………………., 

email ……………………………. 

 

§7. 

1. Ubezpieczyciel na pisemny wniosek Ubezpieczającego w terminie do 30 dni roboczych 

licząc od dnia wygaśnięcia niniejszej Umowy przygotuje i prześle drogą elektroniczną na 

adres: ................. bądź faksem na numer:………………..… raport płatności za polisy. 

2. Ubezpieczyciel na pisemny wniosek Ubezpieczającego w terminie 3 dni roboczych licząc 

od dnia otrzymania wniosku przygotuje i prześle drogą elektroniczną na adres: 

………………….. bądź faksem na numer:……………………….……….. raport szkodowy.  

3. Strony zgodnie ustają, że w przypadku zgłoszenia przez osobę niebędącą 

Ubezpieczającym bezpośrednio do Ubezpieczyciela, roszczenia w związku ze zdarzeniem 

objętym Umową, Ubezpieczyciel niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania zgłoszenia, poinformuje o tym Ubezpieczającego.  

4. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zaspokojenia przez Ubezpieczyciela roszczeń 

zgłoszonych w związku ze zdarzeniem objętym Umową, w szczególności zaspokojenia 

roszczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, ugody bądź na podstawie 

decyzji Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel w terminie 30 dni od wypłaty świadczenia osobie 

zgłaszającej roszczenie nie będącej Ubezpieczającym, zawiadomi o tym fakcie 

Ubezpieczającego, przekazując jednocześnie kopię orzeczenia, ugody, decyzji lub innego 

dokumentu będącego podstawą wypłaty świadczenia.  

 

§8. 

1. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełniać świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od 

daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 

mailto:m.gryglak@pwskonstanta.pl
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2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, 

świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu 

należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną 

część świadczenia Ubezpieczyciel powinien spełniać w terminie przewidzianym w ust. 1. 

 

§9. 

1. Strony przez istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej w 

Postępowaniu przez Ubezpieczyciela oferty, rozumie takie zmiany, których 

wprowadzenie na etapie Postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęłoby na krąg 

Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w 

Postępowaniu. Wszelkie inne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej 

w Postępowaniu przez Ubezpieczyciela oferty nie mają charakteru zmian istotnych. 

2. Ubezpieczający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień Umowy w stosunku 

do treści oferty złożonej w Postępowaniu przez Ubezpieczyciela, polegających w 

szczególności na:  

2.1. zmianie przedmiotu lub zakresu ubezpieczenia, 

2.2. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) lub limitów odpowiedzialności, 

2.3. zmianie franszyz lub udziałów własnych, 

2.4. zmianie wynagrodzenia (wysokości składki). 

3. Warunkiem dokonania zmian określonych w § 9 ust. 1 i ust. 2 są uzasadnione potrzeby 

Ubezpieczającego, a w szczególności: 

3.1. sytuacja, w której Ubezpieczyciel wprowadzi do obrotu w czasie trwania Umowy 

zmiany do stosowanych przez niego wzorców umownych lub Ogólnych/ Szczególnych 

Warunków Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Umowy możliwe jest 

wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 

3.2. gdy nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi 

na charakter działalności Ubezpieczającego stosunków umownych, która wpływa na 

ubezpieczenia zawarte w ramach Umowy, 

3.3. będzie miała miejsce zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w 

odniesieniu do Umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść 

Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 

3.4. nastąpi istotna zmiana w strukturze organizacji Ubezpieczającego, np. podział, 

połączenie, likwidacja lub im podobne. 

3.5. w przypadku skorzystania z klauzuli automatycznej ochrony określonej w § 5 ust 4 i w 

przypadku odstąpienia  od umowy (§ 11.) 

4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela, wyrażoną w formie pisemnego aneksu do Umowy 

pod rygorem nieważności. 

5. Zmiana w zakresie danych dotyczących Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela, a w 

szczególności ich adresy lub nazwy, numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk osób 
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uprawnionych do reprezentowania oraz osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy 

nie stanowią istotnej zmiany postanowień Umowy i nie wymagają zgody Stron. Zmiana, o 

której mowa w zdaniu poprzednim jest dokonywana jednostronnym oświadczeniem 

złożonym drugiej Stronie.  

6. Zmiana podwykonawców wymaga pisemnej zgody Ubezpieczającego. Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Ubezpieczyciel 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy 

Pzp, Ubezpieczyciel jest obowiązany wykazać Ubezpieczającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Ubezpieczyciel samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie Postępowania. 

 

§10. 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy KC, Ustawy Pzp, 

oraz innych przepisów prawa. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków niniejszej Umowy oraz umów ubezpieczenia 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy wymaga 

zgody Ubezpieczającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

4. Spory wynikające z Umowy rozstrzygane będę przez Sąd właściwy dla siedziby 

Ubezpieczającego. 

 

§11. 

 

1. W razie zaistnienia 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 30 dni od poczęcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Ubezpieczyciel może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Ubezpieczyciel dokona 
zwrotu składki za nie wykorzystany okres ochrony zgodnie z § 3 ust. 3 umowy  

 

§12. 

 

5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

UBEZPIECZYCIEL:       UBEZPIECZAJĄCY: 

 

 

Załączniki do Umowy: ................. 


