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UMOWA Nr .............  – WZÓR 
 

zawarta w ………………….., dnia ......................................... pomiędzy:  
 
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , przy ul. Ks. Piotra Skargi 10, 
05-600 Grójec, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 351118 
posiadająca NIP 7972019261 oraz REGON 142203546 
 
reprezentowanym przez: 
 
Panią Marzenę Barwicką – Prezesa Zarządu, 
 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
  
............................................................................................... NIP: …………., REGON: …………….. posiadającym 
zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia nr:……………….…. 
z dnia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
reprezentowanym przez: 
 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami” lub Oddzielnie 
„Stroną”, 
 
 przy udziale brokera ubezpieczeniowego MENTOR S.A. z siedzibą w Toruniu 

 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie  przetargu 
nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
 

1. Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 
2164, z późn. zm.), dalej „PZP” w oparciu o postępowanie przetargowe numer PCMG/DZPiZ/P-25/2016 
Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o.o.  

2. Niniejsza umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, dotyczące 
wykonania zamówienia. 
 

Przedmiot i zakres zamówienia 
§ 2 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). 
2. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę wykonania zamówienia podwykonawcom  

w zakresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 
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Warunki wykonania zamówienia 
§ 3 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi ubezpieczeń wyszczególnionych w paragrafie 2  

w zakresie i na warunkach, które szczegółowo określają: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej „SIWZ”) 
2) Oferta złożona przez Wykonawcę oraz 
3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej „OWU”) 

2. Wykonawca gwarantuje niezmienność stawek rocznych wynikających ze złożonej oferty przez cały okres 
wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego  Mentor S.A. w 
Toruniu o każdej decyzji odszkodowawczej. 

4. SIWZ, OWU oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej Umowy. 
 

 
Termin wykonania zamówienia 

§ 4 
1. Termin obowiązywania umowy obejmuje 36 miesięcy, od dnia od dnia ….. do …….., przy poszczególnych 

ryzykach i składa się z 3 rocznych okresów rozliczeniowych ( ubezpieczenia). 
2. Na każdy okres rozliczeniowy zostanie wystawiona polisa ubezpieczeniowa, w której określone zostaną 

aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki za dany okres rozliczeniowy. Określone w umowie 
limity (np.: przewidziane w poszczególnych klauzulach lub dla poszczególnych ryzyk) stosuje się w pełnej 
wysokości do każdego okresu rozliczeniowego. 

3. Ubezpieczający poda przewidywane sumy ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy co najmniej na 15 
dni przed zakończeniem obowiązującego okresu rozliczeniowego. 

 
 

Cesja 
§ 5 

 
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy Stronami nie mogą być bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej formie przeniesione na osoby 
trzecie. 

2. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie Cywilnym, jak i nienazwane, regulowane przepisami 
prawa cywilnego mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak 
i jeszcze niewymagalnych, istniejących i przyszłych, wynikających z niniejszej umowy, zawarte przez 
Wykonawcę bez zgody Zamawiającego są nieważne. 

 
Płatności 

§ 6 
 

1. Składka ubezpieczeniowa za pełen okres ubezpieczenia będzie płatna ……………………………………. 
2. Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od ……….. miesięcy będą płatne jednorazowo. 
3. Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wykonawcy  

Nr: …………….. 
4. W przypadku zwłoki w zapłacie składki przez Zamawiającego, Wykonawca może się domagać wyłącznie 

odsetek w ustawowej wysokości. 
 

Odstąpienie od umowy  
§ 7 

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. W takim przypadku Wykonawca 
może wyłącznie żądać należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy. 
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 Zmiany umowy 
§ 8 

 
1.  Na podstawie art.144 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej 

Umowie w następujących sytuacjach: 
1. zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku czasowego braku 

środków na zapłatę składek przez Jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz 
dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty; 

2. zmianę wysokości składki lub raty składki w przypadkach wskazanych w opisie przedmiotu 
zamówienia, w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; w przypadku zmiany wartości majątku lub 
zmian ilościowych, z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; 

3. zmiany organizacyjne dotyczące jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej,  
w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji,  
a także zmiany w zakresie stanu liczebnego pojazdów; 

4. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w przypadku 
ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej  
w SIWZ; 

5. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za 
zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 

6. zmianę zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych; 
7. zmiany konieczne dla zapewnienia realizacji zadań statutowych Zamawiającego; 
8. w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) 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. 

2.  Zmiany umowy, poza przypadkami wskazanymi w ust.2, mogą być dokonywane w trybie i na zasadach 
przewidzianych w art. 144 ust.1 pkt.2-4 PZP. 

 
Obowiązki informacyjne i poufności 

§ 9 
 
1. Wykonawca  zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i Brokera, drogą e-mailową bądź pisemnie o 

bieżącym stanie procesu likwidacji zgłoszonych szkód, tzn.: 
a) informowania Zamawiającego i Brokera o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 3 dni od 

zgłoszenia, 
b) informowania Zamawiającego  i Brokera, na jakim etapie jest zgłoszona szkoda w ciągu 30 dni od 

jej zgłoszenia, w przypadku niezaspokojenia roszczeń poszkodowanego, 
c) informowania pisemnie Zamawiającego  i Brokera o zakończeniu likwidacji szkody i zajętym 

stanowisku, a w przypadku wypłaty odszkodowania o jego wysokości, 
d) ponadto Wykonawca zobowiązuje się o informowania Zamawiającego i Brokera pisemnie lub 

telefonicznie także o innych aspektach związanych z likwidacją szkody Zamawiającego mających 
wpływ na przebieg procesu likwidacji. 

2. Wykonawca nie może zatrudniać pracowników Zamawiającego w celu realizacji niniejszej Umowy. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich informacji prawnie chronionych, 

uzyskanych w toku lub w związku z realizacją niniejszej Umowy 
 

Koasekuracja 
§ 10 

 
1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia (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. 
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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, postanowienie takie 

będzie rozumiane jako odnoszące się do wszystkich Koasekuratorów. 

5. Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego będą realizowane wobec Koasekuratora Wiodącego ze skutkiem 

dla pozostałych Koasekuratorów. 

6. Wszelkie dodatki do umowy i polis (aneksy, rozliczenia itp.) będą wystawiane przez Koasekuratora 

Wiodącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

 
Komunikacja stron 

§11 
 
1. Osobami do kontaktu w związku z wykonaniem niniejszej Umowy są: 

a) Ze strony Zamawiającego:…………………………….tel…………………………………email……………..…………..…... 
b) Ze strony Wykonawcy minimum 2 osoby:………………………………………………………………………………… 

tel………………………………email……………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Ze strony Brokera:……………………………………… tel………………………………email………………………………….... 
2. Umowę sporządzono w ……. jednobrzmiących egzemplarzach po ………. dla każdej ze Stron i jednym dla 

Brokera. 
3. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez 

obie Strony pod rygorem ich nieważności. Zgłaszane przez Zamawiającego zmiany wartości lub zmian 
ilościowych majątku nie stanowią zmiany treści niniejszej Umowy i nie wymagają aneksu do Umowy. 

  
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 12 
 
1. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w kolejności, stanowiące jej 

integralną część : 
1) SIWZ, 
2) Oferta złożona przez Wykonawcę, 
3) OWU, 
4) przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

3. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią OWU a treścią SIWZ, decyduje treść SIWZ oraz Oferta 
Wykonawcy. 
 

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

 Zamawiający                                                                     Wykonawca 
 


