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Załącznik nr 6b do SIWZ 
 

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE 
WROCŁAWU 

(UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) 
 
 
zawarta w dniu ………………….. we Wrocławiu, której stronami są:  
 
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 
z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Hirszfelda 12, 
który reprezentuje: 
 
………………………  
– zwany dalej „Zamawiającym” 
 
a 
  
……………………………………………………. 
z siedzibą w ……………………………………… 
który reprezentuje: 
……………………………… 
– zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
przy udziale brokera ubezpieczeniowego zarządzającego i wykonującego umowy ubezpieczenia w trakcie 
całego okresu realizacji zamówienia:  
RKB sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 121/206  
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Stosownie do postanowień przepisów działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 r.  poz. 2164) dalej: PZP, stronami niniejszej umowy są 
Zamawiający i Wykonawca, zgodnie z wynikiem zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
§ 2 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 
 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą „Ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” zgodnie ze złożoną 
ofertą polegającą na świadczeniu usługi ubezpieczeniowej w zakresie: 

a. Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 
działalnością i posiadanym mieniem, 

b. Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami (dalej: SIWZ) dla postępowania wskazanego w ust. 1 oraz oferta złożona przez 
Wykonawcę. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy. 
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4. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy własnymi siłami i z należytą starannością, 
ponosząc pełną odpowiedzialność za rzetelne, kompetentne i terminowe wykonanie. 

5. Na potwierdzenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca wystawi dokumenty potwierdzające 
zawarcie umowy ubezpieczenia. 

 
§ 3  

OKRES UBEZPIECZENIA 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, zgodny z terminem wykonania zamówienia (okres 
ubezpieczenia) od dnia 08.06.2016 do dnia 07.06.2017 r. tj. okres 12 miesięcy. 

2. Wszystkie sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne stanowią limit odpowiedzialności Wykonawcy 
do wyczerpania w rocznym okresie rozliczeniowym. 

 
§ 4 

WARUNKI UBEZPIECZENIA 
 

1. W okresie obowiązywania umowy warunki ubezpieczenia, w tym także określone w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia (dalej: OWU), nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty, 
chyba że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego i wyrazi na nią pisemną zgodę w formie 
aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

2. Na okres ubezpieczenia Wykonawca wystawi dokumenty potwierdzające zawarcie umów 
ubezpieczenia np. polisy. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wystawić nie później niż                   
w terminie 14 dni, od dnia zawarcia umowy. 

4. W przypadku konieczności udzielenia zamówień uzupełniających lub zmian w umowie 
przewidzianych w SIWZ , sporządzone zostaną odpowiednie dokumenty potwierdzające zmiany (np. 
aneksy).  

5. Postanowienia zawarte w niniejszej Umowie mają pierwszeństwo przed zapisami zawartymi w 
OWU, odnoszących się do umów ubezpieczeń zawartych na podstawie oferty złożonej przez 
Wykonawcę. W przypadku zaistnienia takich rozbieżności strony przyjmą przede wszystkim 
rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, drogą e-mailową bądź pisemnie o 

bieżącym stanie procesu likwidacji zgłoszonych szkód, tzn.: 

6.1. W  terminie 2  dni od  otrzymania zgłoszenia  o zdarzeniu,  Wykonawca zobowiązuje się 

pisemnie poinformować Zamawiającego o przyjęciu zgłoszenia roszczenia i nadania 

numeru szkodzie oraz danych  teleadresowych likwidatora.  

6.2   W  terminie 5  dni od  otrzymania zgłoszenia  o zdarzeniu,  Wykonawca zobowiązuje 

się pisemnie poinformować Zamawiającego  o określeniu trybu  postępowania  i 

dokumentów  niezbędnych do  ustalenia okoliczności zdarzenia powodującego 

roszczenie i odpowiedzialności Wykonawcy, a także podjąć czynności związane z 

ustaleniem  stanu  faktycznego  zdarzenia,  zasadności  zgłoszonych  roszczeń  i 

wysokości odszkodowania/ świadczenia. 

6.3 Wykonawca zobowiązuje  do informowania Zamawiającego, na jakim etapie jest 

zgłoszona szkoda w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia, w przypadku nie zaspokojenia 

roszczeń poszkodowanego. 

6.4  Wykonawca zobowiązuje  do informowania pisemnie Zamawiającego  o zakończeniu 

likwidacji szkody i zajętym stanowisku, a w przypadku wypłaty odszkodowania o jego 

wysokości. 

6.5  Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego pisemnie także o innych 

aspektach związanych z likwidacją szkody Zamawiającego. 

7. Wykonawca  zobowiązany  jest spełnić świadczenie (rozumiane jako  otrzymanie odszkodowania)  

w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku, tj. zgłoszeniu szkody. 
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8. Gdyby  wyjaśnienie w  powyższym  terminie okoliczności  koniecznych  do  ustalenia 

odpowiedzialności Wykonawcy,  albo  wysokości odszkodowania/świadczenia okazały  się 

niemożliwe,  świadczenie powinno  być  spełnione w  ciągu  14  dni od  dnia,  w  którym  przy  

zachowaniu  należytej  staranności wyjaśnienie tych  okoliczności było  możliwe.  Jednakże  część 

bezsporną odszkodowania/świadczenia Wykonawca powinien spełnić w ciągu 30 dni od dnia  

otrzymania zawiadomienia o szkodzie.  

9. W  przypadku  nie przedstawienia Zamawiającego faktur,  rachunków  czy  kosztorysów  za 

naprawę zniszczonego  czy  uszkodzonego  mienia,  Wykonawca  w  celu  wywiązania się z 

terminów określonych  w  ust. 6   dokonuje wyceny  szkody  w  oparciu  o  własny  kosztorys  i 

wypłaca  wyliczone odszkodowanie.  Nie pozbawia to  Zamawiającego  możliwości późniejszego  

udokumentowania kosztów naprawy i rozliczenia szkody.  

10. Wykonawca  nie będzie potrącał z przeznaczonego  do  wypłaty  odszkodowania nieopłaconej  

części składki, ani nie uzależni wypłaty odszkodowania od jej opłacenia. 
 

§ 5 
SKŁADKA 

 
1. Składka łączna za wskazany w § 3 okres ubezpieczenia wynosi ………………….. zł. (słownie: 

……………………………………. złotych). 
2. Składka jest płatna w czterech równych ratach w następujących terminach: 

I rata w terminie 21 dni od daty wystawienia polisy w wysokości …………………………... złotych, 
II rata do 21.09.2016 r. w wysokości ………………………..… złotych, 
III rata do 21.12.2016 r. w wysokości …………………….…… złotych, 
IV rata do 21.03.2017 r. w wysokości …………………….…… złotych, 

3. Płatność składki na konto Wykonawcy nr …………………………….. zostanie dodatkowo wskazana w 
polisie (polisach) potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia. 

4. Wykonawca uznaje za dzień zapłaty składki lub jej raty, dzień złożenia przez Zamawiającego 
polecenia przelewu lub datę stempla uwidocznionego na przelewie bankowym, pocztowym lub 
datę przelewu elektronicznego, przy założeniu, że na koncie Zamawiającego jest kwota pozwalająca 
na realizację zlecenia przelewu na rzecz Wykonawcy najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub 
innym dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin zapłaty. 

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

 
§6 

OSOBY DO KONTAKTU 
 
1.  W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy: 
 

1) ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:  
a) ......................................, nr tel. ................................., e-mail ................ . 

     
2) ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:  
a) ......................................, nr tel. ................................., e-mail ................ . 

………………………………………………………………………………………………. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu i 
siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W 
przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące 
wyniknąć wskutek zaniechania. 

 
 

§ 7 
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ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. Zgodnie z art. 145 PZP, 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. 

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

3. Zamawiającemu  przysługuje prawo rozwiązania  umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę nienależycie, w szczególności nie dochowuje 

zapisów realizacji zamówienia lub terminów likwidacji szkód oraz wypłaty odszkodowań, zgodnie z 

postanowieniami umowy lub  zapisami SIWZ.  

4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca utraci pozwolenie na prowadzenie 

działalności ubezpieczeniowej. Odstąpienie od umowy następuje w trybie natychmiastowym, bez 

wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie. 
 

§ 8 
NOTA POKRYCIA 

 
Na mocy niniejszej umowy Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową Zamawiającego na warunkach 
złożonej oferty, od dnia 08.06.2016 r. do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych potwierdzających 
zawarcie umowy.  

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wykonawca nie może bez zgody podmiotu, który utworzył Dolnośląskie Centrum Onkologii we 
Wrocławiu dokonać jakiejkolwiek czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela 
Dolnośląskiego Centrum Onkologii – art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618). 

2. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze 
względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne zgodnie z art. 144 
PZP i wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w szczególności na: 
a. wydłużenia okresu ubezpieczenia; 
b. zmianie wysokości sumy gwarancyjnej; 
c. zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu 

zamówienia określonego w SIWZ; 
d. korzystnych dla Zamawiającego zmian ubezpieczenia wynikających ze zmian OWU 

Wykonawcy; 
e. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności; 
f. rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w 

przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie 
przewidzianego w SIWZ 

g. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych. 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy 

Kodeks cywilny, PZP oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz 

innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i 
formę ich utrwalenia i przekazania, chyba że udostępnienie danych będzie niezbędne dla należytej 
realizacji  umowy, np. likwidacji szkody. 
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7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
  ……………………...      ……………………. 
  ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
 


