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ZAŁĄCZNIK NR 6 – WZÓR UMOWY DLA PAKIETU 2 

 

UMOWA NR ……………. 
 
W dniu …………………………..  r., w Białymstoku, pomiędzy: 
 
Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku (15-276) przy ul.  M. Skłodowskiej - 
Curie 24a, posiadającym NIP 542-25-34-985 i REGON 000288610,  zwanym dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez:  
………………………………………………………….. 
 
a  
 
…………………………………………………………………………, z siedzibą w…………………………………… przy ………………………………….., 
wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez …………………………………………, pod nr KRS 
……………………….., posiadającą NIP ………………….., Regon ………………..,  
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez: 
  
………………………………………………………… 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego 
(nr sprawy  28/2017- PAKIET 2), w oparciu o art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na ubezpieczeniu odpowiedzialności 
          cywilnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w zakresie: 

- obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 
- dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe w następstwie 

udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności 
leczniczej, 

- dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz 
posiadania mienia. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Zakres, przedmiot oraz podstawa określenia sum gwarancyjnych zostały określone w złożonym formularzu 

ofertowym z dnia …………………. r., stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z warunkami określonymi w złożonej ofercie 

oraz Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 2. 
1. Składka ubezpieczeniowa za 24 miesięczny okres obowiązywania umowy, zgodnie z ofertą - Załącznikiem nr 2 do 

umowy, wynosi brutto ………………………………. zł (słownie złotych ……………………………………..…………………………….), w 
tym VAT – zwolniony. 

2. Składki wynikające z oferty obowiązywać będą przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.  
3. Łączna składka ubezpieczenia za cały okres trwania umowy płatna będzie przelewem, w dwunastu miesięcznych 

ratach (zaokrąglonych do pełnego złotego) - dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia, w następujących 
terminach: 

a) w pierwszym rocznym okresie ubezpieczenia: 
- I   rata do dnia  …………… r. 
- II  rata do dnia  …………… r. 
- III  rata do dnia  …………… r. 
- IV rata do dnia  …………… r. 
- V  rata do dnia  …………… r. 
- VI rata do dnia  …………… r. 
- VII rata do dnia  …………… r. 
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- VIII rata do dnia  …………… r. 
- IX rata do dnia  …………… r. 
- X  rata do dnia  …………… r. 
- XI  rata do dnia  …………… r. 
- XII rata do dnia  …………… r., 

b) drugim rocznym okresie ubezpieczenia: 
- I   rata do dnia  …………… r. 
- II  rata do dnia  …………… r. 
- III  rata do dnia  …………… r. 
- IV rata do dnia  …………… r. 
- V  rata do dnia  …………… r. 
- VI rata do dnia  …………… r. 
- VII rata do dnia  …………… r. 
- VIII rata do dnia  …………… r. 
- IX rata do dnia  …………… r. 
- X  rata do dnia  …………… r. 
- XI  rata do dnia  …………… r. 
- XII rata do dnia  …………… r., 

 
4. W przypadku zaistnienia szkody Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od chwili uzyskania wiadomości 
o roszczeniu, ma obowiązek powiadomić Wykonawcę o jej zaistnieniu, podając rodzaj i rozmiar szkody. 
 

§ 3. 
1. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy będą polisy ubezpieczeniowe. 
2. Polisy będą wystawione przez Wykonawcę na następujące roczne okresy ubezpieczenia:  

od 05.08.2017 do 04.08.2018 r., 
od 05.08.2018 do 04.08.2019 r. 

 
§ 4. 

1. Polisy będą wystawione zgodnie z zadeklarowanym zakresem ubezpieczenia (§ 1, ust. 3) w oparciu o ogólne warunki 
ubezpieczenia Wykonawcy, wraz z: 

a) korektami stosownymi do przyjętego zakresu ubezpieczenia,  
b) klauzulami zawartymi w ofercie, 
c) oraz innymi warunkami określonymi w niniejszej umowie, 
-  które mają pierwszeństwo nad o.w.u. 

 
§ 5. 

1. Termin realizacji Umowy ustala się na okres 24 miesięcy, tj. od 05.08.2017 do 04.08.2019 r. 
2. Termin realizacji zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego może wykraczać poza termin realizacji Umowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§ 6. 
1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o zamiarze uznania roszczenia, zamiarze 

zawarcia ugody, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej stanowiska oraz sugerowanej wysokości wypłaty. 
Zamawiający ma prawo ustosunkować się do tej informacji w terminie co najmniej 7 dni roboczych od jej 
otrzymania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować pisemnie Zamawiającego o każdej decyzji dotyczącej 
wypłaty, decyzji dotyczącej odmowy, piśmie zawierającym ustosunkowanie się do wniesionego przez 
poszkodowanego odwołania, skargi, zażalenia,  pozwie wniesionym przeciwko Wykonawcy.  

3. Brak zgody Zamawiającego na zawarcie ugody nie skutkuje ograniczeniem odpowiedzialności Wykonawcy w ramach 
umowy ubezpieczenia. 

 
§ 7. 

W razie wystąpienia 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. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzen ia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy. 
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§ 8. 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie Ogólne Warunki 
Ubezpieczeń, przepisy ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844), 
ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2013 r., poz. 392 z późn. zm.), a także odpowiednie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016, poz. 380)  oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą załatwiane między stronami na drodze 
polubownej, w ostateczności mogą być poddawane do rozstrzygnięcia przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

3. Wykonawca bez pisemnej zgody i akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności  nie będzie mógł przenieść 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. W szczególności wierzytelność nie będzie mogła 
być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki). Wykonawca 
nie może również zawrzeć umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego z osoba trzecią o wstąpienie w prawa 
wierzyciela (art. 518 KC), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej takie skutki. 

4. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę wyłączenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę 
jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:  

a) jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy 
czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym 
orzeczeniem sądowym,  

b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony usiłował 
popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone 
prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

c) jeżeli wskaźnik szkodowości z polis zawartych w wyniku postępowania przetargowego dla pierwszego rocznego 
okresu ubezpieczenia przekroczy 75%; przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy wypłaconych 
odszkodowań oraz założonych rezerw na zgłoszone szkody w okresie pierwszych 8 miesięcy pierwszego 
rocznego okresu ubezpieczenia, do łącznej składki należnej za pierwszy roczny okres ubezpieczenia,  

d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do 
warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej. 

 
§ 9. 

1. Strony przewidują wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 
a) Stawki podatku od towarów i usług 
b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
      - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wprowadzenie zmiany 
wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż zmiany te miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia. 

3. Po udokumentowaniu przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na wysokość wynagrodzenia 
Strony podpiszą aneks do umowy zwiększający wartość wynagrodzenia o kwotę odpowiadającej wartości 
zwiększonych kosztów wykonania zamówienia.  

 
§ 10. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dopuszczalne są w granicach określonych przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Do okoliczności, w których Strony za obopólną zgodą mogą zawrzeć 
aneks do umowy we wskazanym zakresie: 

a) zmiana obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków 
umowy, 

b) zawężenie zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacja przez Zamawiającego z ochrony 
ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk, wymagające ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej i 
aktualizacji składki, 
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c) zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umową, polegające na powstawaniu nowych jednostek, 
przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub 
siedziby, 

d) obowiązek ubezpieczenia wynikający z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o 
podobnym charakterze, 

e) zmiana podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie,  
f) zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie stawek/ składek, 
g) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT. 

 
§ 11. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności muszą zostać sporządzone w formie pisemnej. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
 
 
              WYKONAWCA:  ZAMAWIAJĄCY:  
 
 
 
 
  ………………………………………………                                                                                          ……………………….…………………………… 


