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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA/PROJEKT 

 

zawarta w dniu ................................ w Parczewie pomiędzy  

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Parczewie  

Adres siedziby: 21-200 Parczew, ul. Kościelna 124 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym  

w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod nr 0000015873, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora -  mgr Janusza Hordejuka,  

 

a ...................................... z siedzibą w …………, zarejestrowanym (-ą) w Sądzie 

………………………. pod numerem ……….., posiadającym(-ą) numer REGON 

..........................., NIP .................................,  

reprezentowanym (-ą) przez: ………………………………....................................................... 

zwanym (-ą) w dalszej części umowy Wykonawcą.  

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ubezpieczenia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w zakresie: 

a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy 

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, 

b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności lub posiadania mienia, 

c) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 

2. Zakres, przedmiot oraz podstawa określenia sum ubezpieczenia dla poszczególnych 

ubezpieczeń zostały określone w załączniku nr 4 SIWZ. 

3. Zawarcie wyżej wymienionych umów ubezpieczenia potwierdzone zostanie na piśmie 

polisami. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z warunkami 

określonymi w złożonej ofercie i SIWZ. 

 
§2 

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia …………. do  dnia ……………… r. 
 

§3 
1. Wykonawca zrealizuje niniejszą umowę za cenę ........................ (słownie …………….…. 

.............................................................................................................)brutto, określoną 
w złożonej ofercie.  

2. Składka będzie płatna przez Zamawiającego ratalnie w terminach: 
 

a) I rata do 31 marca 2012 roku 
b) II rata do 31 maja 2012 roku 
c) III rata do 31 lipca 2012 roku 
d) IV rata do 30 września 2012 roku 
e) V rata do 30 listopada 2012 roku 
f) VI rata do 31 stycznia 2013 roku 



Znak sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/4/2012 

  www.spzozparczew.pl   6.02.2012           Strona 2 z 2 

 
3. Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki    

odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie 
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia. 

4. Stawki określone w ofercie z dnia …….. obowiązywać będą przez cały okres 
obwiązywania niniejszej Umowy. 

5. Wysokość składki za ubezpieczenie majątku SPZOZ w Parczewie została określona na 

podstawie aktualnych wartości majątku z zachowaniem stawek  

i składek zawartych w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 

 
§4 

1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany i uzupełnienia niniejszej 
umowy w następujących przypadkach: 

a) zmiany korzystnej dla Zamawiającego, w szczególności zmniejszenia stawek 
i składki; 

b) zmiany, której uwzględnienie wymaga zmiana obowiązujących przepisów prawa; 
c) zmniejszenia lub zwiększenia wartości majątku Zamawiającego, 

d) inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia. 
2. Zmiana postanowień umownych – pod rygorem nieważności – wymaga sporządzenia 

aneksu podpisanego przez obie strony. 
3. Zamawiający może również, dokonać zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, lecz innych niż zmiany 
istotne.  

 
§5 

Brokerem wybranym przez Ubezpieczającego do obsługi ubezpieczeń objętych niniejszą 
umową jest Katarzyna Abramczuk – broker ubezpieczeniowy, działająca na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Samodzielny Publiczny Zakładem Opieki Zdrowotnej 
w Parczewie. 
     

§6 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w pierwszej kolejności 
postanowienia siwz z załącznikami oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustaw 
ubezpieczeniowych z dnia 22.05.2003 r. oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 
§7 

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, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych). 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Dla skuteczności złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy wystarczające 
jest przesłanie go drugiej stronie za potwierdzeniem w formie pisemnej. 

 
§8 

Sprawy sporne podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§9 
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 Zamawiający Wykonawca 
 


