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Załącznik nr 5 – wzór umowy 
 

UMOWA  

Ubezpieczenie majątku Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego  

im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. 
 

 

zawarta w dniu ……………………… w ……………,  

pomiędzy: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym 

oraz 

……………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą.  

W przypadku wykonawców występujących wspólnie: 

Konsorcjum w składzie: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………  

zwanym dalej Koasekuratorem Wiodącym, 

i  

……………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………  

zwanym dalej Koasekuratorem. 

Które to Konsorcjum zwane jest dalej  Wykonawcą 

 

Przy udziale brokera ubezpieczeniowego Mentor SA w Toruniu, zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 

maja 1994 r., nr 475, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031423, o opłaconym 

w całości kapitale zakładowym w wysokości 784 628 zł 



nr sprawy: BZK/29/11/2018 

 

2 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie i OC określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje: 

 

a) - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

b) - ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
c) - ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, 
d) - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
e) - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego 
z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych 

f) - dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w 

związku z prowadzoną działalnością pozamedyczną i posiadanym mieniem. 
 

2. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia w 

zakresie ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku udziału podwykonawców w zakresie innym niż 

ochrona ubezpieczeniowa,  wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia 

(czynności), którą zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania 

Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam. 

3. W zakresie wykonywania przez Wykonawcę niniejszego zamówienia publicznego w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego działa Broker, który każdorazowo będzie składał do Wykonawcy wnioski o 

wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, potwierdzających zawarcie poszczególnych umów 

ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia. 

 

§ 2 

Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Ubezpieczenia  poszczególnych ryzyk obejmują okres 12 miesięcy. Okres ubezpieczenia: od 

dnia 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

 

POLISY 

§ 3 

Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis 

ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczeniowych nie później niż w terminie do 5 

dni od początku okresu ubezpieczenia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony poprzez 

wystawienie noty pokrycia – przekazanej do wiadomości Zamawiającego w formie mailowej na 

adres…………………… lub pisemnej na adres.:  …………………………….. 

                 .  

SKŁADKA 

§ 5 

Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci łączną składkę ubezpieczeniową wysokości 

................................. zł (słownie złotych..............................................................).  

 

§6 

1. Składka płatna na podstawie polis wystawionych i dostarczonych przez Wykonawcę  -  za każdy roczny 

okres ubezpieczenia, w 4 równych ratach wg poniższego harmonogramu: 

I   rata płatna do dnia   .......  
II  rata płatna do dnia ......... 
III  rata płatna do dnia   .......  
IV  rata płatna do dnia ......... 
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2.  Wysokość składek za dany rodzaj ubezpieczenia określa załącznik do oferty złożonej przez 

Wykonawcę.  

3. Składka płatna jest na rachunek bankowy Wykonawcy określony w polisach. 

4. Za dzień opłacenia składki uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 7 

Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym w § 6 bądź w umowie 

ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE 

§ 8 

 

1.  Warunki szczególne mające zastosowanie do niniejszej umowy określone zostały w treści Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w podanej kolejności: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

b) Oferta złożona przez Wykonawcę  

c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy 

d) obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  

 

3. Jeżeli załączone Ogólne Warunki Ubezpieczenia odbiegają od warunków ubezpieczenia określonych w 

SIWZ lub ofercie, za wiążące uznaje się warunki określone w SIWZ lub ofercie, chyba że 

postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia są korzystniejsze dla Zamawiającego niż zapisy 

SIWZ lub oferty. 

4. Wykonawca: 
a)  zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach oraz 

całokształt prowadzonej działalności przez Ubezpieczonego, 
b)  przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione  

w załącznikach do specyfikacji, 

c)  gwarantuje niezmienność stawek wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania 

zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, 
d) akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej  

w ubezpieczeniu z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia, 
e) akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczeniem składki co do dnia za 

faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania 
składki minimalnej z polisy, 

f)  zobowiązuje się do pisemnego informowania Brokera o każdej decyzji odszkodowawczej. 

 

 

ODSTĄPIENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 9 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia  od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu odstąpienie od umowy w tym wypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy: 

a) zostanie złożony wniosek o upadłość lub likwidację  Wykonawcy, 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 

c) Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z  niniejszej umowy.  



nr sprawy: BZK/29/11/2018 

 

4 

 

3.   Odstąpienie lub rozwiązanie  umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.   Zamawiającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 10 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w 

sytuacjach:  

a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków 

na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz 

dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na 

raty, 

b) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w 

przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub 

likwidacji; 

c) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w 

przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie 

przewidzianego wcześniej w specyfikacji, 

d) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU 

Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 

e) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych,  

 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić, 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

     - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.  

 

4. Wprowadzenie zmian w zawartej umowie w przypadkach wymienionych w ust. 3 niniejszej Umowy 
wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku wraz z dokumentacją wpływu zmian na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz propozycją zmiany umowy w termie do 30 dnia od dnia  
wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian.   

5. Za dokumentację o której mowa w ust. 4 niniejszej Umowy uznaje się w szczególności dokumenty 
potwierdzające i/lub zawierające: 

a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia 
co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z 
dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub 
dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń; 

b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 Umowy, na wysokość kosztów wykonania 
umowy przez Wykonawcę; 

c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości składki należnej Wykonawcy oraz 
wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę. 

6. W terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 4 niniejszej Umowy 
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Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego dodatkowe uzasadnienie i/lub uzupełnienie 
wniosku oraz o przedłożenie dokumentów niezbędnych do oceny czy zmiany o których mowa w ust. 3  
mają lub będą miały wpływ na koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający w formie pisemnej, w terminie 1 miesiąca od doręczenia Zamawiającemu wniosku, a w 
przypadku przesyłania dokumentacji uzupełniającej, od daty doręczenia ostatniego dokumentu 
uzupełniającego wniosek, zajmie stanowisko w sprawie wniosku Wykonawcy. 

 

 

KOASEKURACJA 

§ 11 

1. W przypadku wspólnego  występowania Wykonawców (koasekuracja), Koasekurator Wiodący 

przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym w szczególności o uznaniu lub odmowie 

uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

2. Uznanie lub odmowa uznania roszczenia przez Koasekuratora Wiodącego w całości lub w części w 

stosunku do Zamawiającego, jest równoznaczna z decyzją pozostałych Koasekuratorów. 

3. Płatność składki ubezpieczeniowej będzie dokonywana Koasekuratorowi Wiodącemu ze skutkiem 

wobec pozostałych Koasekuratorów. 

4. Gdziekolwiek w polisie/ofercie/umowie lub powołanych ogólnych (szczególnych) warunkach 

ubezpieczenia użyty będzie zwrot „Ubezpieczyciel" lub przywołana firma Koasekuratora Wiodącego, 

zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów. 

5. Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego będą realizowane wobec Koasekuratora Wiodącego ze 

skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

6. Wszelkie ewentualne dodatki do polis (aneksy, rozliczenia itp.) będą wystawiane przez 

Koasekuratora Wiodącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

 

WSPÓŁPRACA, LIKWIDACJA SZKÓD 

§ 12 

1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżącą współpracę w trakcie realizacji postanowień niniejszej 

umowy są: 

a. ze strony Zamawiającego : …………………………………. 

b. Ze strony Wykonawcy: ………………………………………. 

c. Ze strony Brokera :………………………………………………. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Brokera, drogą e-mailową bądź pisemnie o bieżącym 

stanie procesu likwidacji zgłoszonych szkód, tzn.: 

a. o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 3 dni od zgłoszenia, 

b.  na jakim etapie jest zgłoszona szkoda w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia , 

c. o zakończeniu likwidacji szkody i zajętym stanowisku, a w przypadku wypłaty odszkodowania 

o jego wysokości. 

d. o innych  istotnych aspektach związanych z likwidacją szkody Zamawiającego. 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 

1. Strony Umowy są zobowiązane do utrzymywania w tajemnicy wszelkich danych i informacji, jakie 

uzyskały w związku z realizacją Umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i 

przekazywania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w zakresie danych 

osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem postanowień ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 t.j. ze zm.). 

2. Zamawiający zastrzega sobie, że bez jego pisemnej zgody Wykonawca nie może dokonać cesji 

wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu Umowy. 

3. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
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Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

Oferta wykonawcy 

 

 

 .............................................   ...............................................  

              Wykonawca                       Zamawiający 


