
Załącznik nr 3 SIWZ

WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr 
na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz mienia

na zamówienie publiczne udzielone
w trybie art. 39 „przetarg nieograniczony” ustawy
prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004
/Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z póżn. zm./

zawarta w dniu ................... 2009 roku w Warszawie  pomiędzy:
Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Bemowo 
z siedzibą w Warszawie przy  ul. Wrocławskiej 19, i wpisanym do rejestru sądowego stowarzyszeń 
Sądu Rejonowego m.st. Warszawy XX Wydział Rejestrowy pod numerem 3553 reprezentowanym 
przez:

•  Pawła  Dorosza  - Dyrektora

zwanym w  dalszej treści umowy  Ubezpieczonym,
a firmą ........ z siedzibą .......................................  wpisaną do ...........................................
Regon........................, NIP ......................................., 
zwaną w dalszej treści umowy Ubezpieczycielem  w imieniu ,którego występuje: 

• ..................................................................................................

Niniejsza umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r -Prawo zamówień 
publicznych
/Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z póżn. zm./

§ 1
1. Na  podstawie  niniejszej  umowy  Ubezpieczyciel  udziela  Ubezpieczonemu  ochrony 

ubezpieczeniowej  w  zakresie  określonym  przez  Zamawiającego  w  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia.

2. Przedmiotem  ubezpieczeń zawieranych w ramach niniejszej umowy jest:
A. Ubezpieczenie  OC ZOZ (w tym Obowiązkowe  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej 

świadczeniodawcy  udzielającego  świadczeń  opieki  zdrowotnej  oraz  dobrowolne 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZOZ). 

B. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
C. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 
D. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
E. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
F. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od rozbicia, stłuczenia

      Wartość  powyższego  zakresu  zadań  ubezpieczeniowych  przedstawia  oferta  Wykonawcy  z 
dnia............
       stanowiąca integralną część umowy i wynosi:
      Netto ............................................. zł
      VAT ....................... zł
      Brutto ............................................  zł

§ 2



1. Umowa  dotycząca  ubezpieczeń,  o  których  mowa  w §  1 ust.  1  zawarta  zostanie  na  okres  24 
miesięcy, od dnia 01.04.2009 r. do dnia 31.03.2011 r. z podziałem na dwa okresy rozliczeniowe 
(polisowe):
a) pierwszy okres od dnia 01.04.2009 r. do dnia 31.03.2010;
b) drugi okres od dnia 01.04.2010 do dnia 31.03.2011

2. Ubezpieczony zobowiązuje się do wpłacania składki Ubezpieczycielowi w dwóch równych ratach 
za każdy okres rozliczeniowy, w następujących terminach:
I okres rozliczeniowy:
I rata do dnia ………………… w wysokości  ………….... zł
II rata do dnia …………………w wysokości ………………zł
II okres rozliczeniowy:
I rata do dnia …………… w wysokości ………………… zł
II rata do dnia ……………w wysokości …………………zł

3. Ubezpieczony przewiduje zwiększenie sumy ubezpieczeniowej oraz zakres ubezpieczenia. 
Jednocześnie suma ubezpieczenia zawarta w § 1 ust.2 może być maksymalnie zwiększona do 
20%.

4. Przed  upływem  terminu  każdego  okresu  rozliczeniowego  Ubezpieczony  przedstawi 
Ubezpieczycielowi uaktualnione dane dotyczące przedmiotu i sum ubezpieczenia.

5. Polisy wystawiane na kolejne okresy rozliczeniowe będą uwzględniały zmiany w przedmiocie 
ubezpieczenia przekazane przez Ubezpieczonego oraz składkę ubezpieczeniową dostosowane do 
aktualnych sum ubezpieczenia

§ 3
1. Zakres ubezpieczeń zawartych na podstawie umowy określony jest szczegółowy w 

SIWZ wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą miały zastosowanie 
postanowienia SIWZ, niniejszej umowy oraz właściwych ogólnych warunków ubezpieczeń.

2. Wszelkie warunki określone w SIWZ i niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed 
postanowieniami  zawartymi  w  ogólnych  warunkach  ubezpieczeń.  Ustala  się,  iż  w  razie 
rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowieniami - strony 
przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego.

§ 4
1. Składki płacone będą półrocznie z terminem płatności pierwszej raty przypadającym na 14 dzień 

od daty rozpoczęcia udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.
2. Ubezpieczony  przewiduje  zwiększenie  przedmiotu  zamówienia  nie  więcej  niż  20%  sumy 

ubezpieczenia zawartej w § 1 ust. 2 w przypadku zmian wartości sum ubezpieczenia w kolejnych 
okresach  rozliczeniowych,  bądź  w  przypadku  konieczności  dokonania  innych  zmian  w 
przedmiocie  ubezpieczenia,  które  spowodują  konieczność  zmian  w  wysokości  określonej  w 
ofercie składki ubezpieczeniowej.

3. Wszystkie  ubezpieczenia  na  kolejne  okresy  rozliczeniowe  oraz  ewentualne  dodatkowe 
ubezpieczenia  zawierane  w  trakcie  trwania  poszczególnych  okresów  rozliczeniowych 
kalkulowane będą na bazie stawek określonych w formularzu ofertowym.

§ 5
1. Każdorazowo przy rozliczaniu składek i aktualizacji umów obowiązywać będą ogólne warunki 

ubezpieczenia  obowiązujące  w  dniu  zawarcia  umowy,  z  włączeniami  zawartymi  w  umowie 
ubezpieczeniowej.

2.    Ubezpieczyciel zobowiązuje się w trakcie trwania umowy nie zmieniać warunków ubezpieczenia 
       oraz nie podnosić cen składek wynikających z aktualizacji taryf.

§ 6
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy oraz umów ubezpieczenia wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.



§ 7
Każda ze stron może dochodzić odszkodowania z tytułu niewłaściwego wykonania umowy przez 
drugą stronę na zasadach ogólnych z wyłączeniem przypadków określonych w niniejszej umowie.

§ 8
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego.

§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy- Prawo 
Zamówień Publicznych i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Kodeksu Cywilnego, 
opracowanych do przedmiotowego postępowania. 

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                  ZAMAWIAJĄCY

Akceptuję warunki umowy

................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy


