
Zał�cznik Nr 4 

UMOWA GENERALNA 

(DLA ZADA� PAKIETU I) 

Zawarta w dniu ..................... r. we Wrocławiu  

pomi�dzy Dolno�l�skim Centrum Onkologii we Wrocławiu 

 z siedzib� przy Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław. 

NIP 899-22-28-100, REGON 000290096 

reprezentowanym przez: 

1. ……………….. – ………………………………

2. ……………….. – ………………………………

zwanym dalej Ubezpieczaj�cym 

a 

………………………………………………………………….……….…………

Adres siedziby:…………………... 

NIP: ……………………………... 

REGON : ………………………... 

reprezentowanym przez: 

1. ……………….. – ………………………………

2. ……………….. – ………………………………

zwanym dalej Ubezpieczycielem. 

przy udziale brokera ubezpieczeniowego: 

Supra Brokers S.A. z siedzib� we Wrocławiu przy Alei �l�skiej 1   

oraz  

RKB sp. z o.o., z siedzib� we Wrocławiu przy ul. Powsta�ców �l�skich 121/206 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zwanej dalej ustaw� oraz w wyniku rozstrzygni�cia 

post�powania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na 

usług� ubezpieczenia Dolno�l�skiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, o nast�puj�cej tre�ci: 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu ochrony 

ubezpieczeniowej w zakresie okre�lonym przez Zamawiaj�cego w SIWZ. 

2. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy Generalnej s�: 
a) Obowi�zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej podmiotu wykonuj�cego 

działalno�� lecznicz�
b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej z tytułu prowadzenia działalno�ci 

medycznej  

c) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej z tytułu prowadzonej działalno�ci i 

posiadanego mienia 



§ 2 

1. Umowa Generalna dotycz�ca ubezpiecze�, o których mowa w § 1 ust. 2 zawarta zostaje na 

okres 12 miesi�cy, od dnia 08.07.2018 r. do dnia 07.07.2019 r. 

2. Ubezpieczyciel wystawi polisy ubezpieczeniowe potwierdzaj�ce zawarcie umowy 

ubezpieczenia. 

§ 3 

1. Zakres ubezpiecze� zawartych na podstawie Umowy Generalnej okre�lony jest szczegółowo 

w SIWZ wraz z zał�cznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpiecze� maj� zastosowanie 

postanowienia SIWZ, niniejszej Umowy Generalnej oraz wła�ciwych ogólnych warunków 

ubezpiecze�. 

2. Wszelkie warunki okre�lone w SIWZ i niniejszej Umowie Generalnej maj� pierwsze�stwo 

przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpiecze�. Ustala si�, �e w razie 

rozbie�no�ci pomi�dzy warunkami ubezpieczenia wynikaj�cymi z ww. postanowie� – strony 

przyjm� do stosowania takie rozwi�zanie, które jest i b�dzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego. 

§ 4 

1. Składka za udzielan� ochron� ubezpieczeniow� wynikaj�c� z Umowy Generalnej, ustalona w 

wyniku post�powania przetargowego w wysoko�ci ……………… zł, zostaje podzielona na 4 

raty. 

2. Składki płacone b�d� kwartalnie z terminem płatno�ci pierwszej raty przypadaj�cym na 

21 dzie� od daty rozpocz�cia udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej. 

§ 5 

1. Ka�dorazowo przy rozliczaniu składek i aktualizacji umów, obowi�zywa� b�d� ogólne 

warunki ubezpieczenia obowi�zuj�ce w dniu zawarcia umowy, z wł�czeniami zawartymi 

w umowie ubezpieczeniowej. 

2. W czasie trwania umowy Ubezpieczyciel nie mo�e podnosi� wysoko�ci składek wynikaj�cych 

z aktualizacji stawek oraz zmienia� warunków ubezpieczenia. 

§ 6 

Strony zastrzegaj� sobie mo�liwo�� zmian warunków Umowy Generalnej oraz umów 

ubezpieczenia w trakcie ich trwania zgodnie z art. 144 ustawy. 

§ 7 

W czasie trwania umowy Zamawiaj�cy ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie 

zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy wzywaj�c go w terminie wskazanym 

przez Zamawiaj�cego do przedło�enia do wgl�du o�wiadczenia potwierdzaj�cego, �e pracownicy 

ci s� zatrudnieni na umow� o prac�.  

§8 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia wymagaj�
formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 

§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejsz� Umow� maj� zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11.09.2015r. o działalno�ci ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej, ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowi�zkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 



Komunikacyjnych, ustawy z dnia 22.05.2003 r. o po�rednictwie ubezpieczeniowym oraz ustawy 

z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówie� publicznych a tak�e dokumentacja post�powania o 

udzielenie zamówienia publicznego – znak sprawy SIWZ Nr 82/2018/N/Wrocław.

§10 

Spory wynikaj�ce z niniejszej umowy rozstrzygane b�d� przez s�d wła�ciwy dla siedziby 

Ubezpieczaj�cego. 

§ 11 

Umow� sporz�dzono w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Ubezpieczaj�cego, jeden dla Ubezpieczyciela. 

……………………….  ………………………. 

Ubezpieczyciel  Ubezpieczaj�cy 


