Załącznik Nr 7 do SIWZ
„WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA”
zawarta w dniu …….2019r. w Kolnie pomiędzy:
Szpital Ogólny w Kolnie,
ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno
REGON: 450667610 , NIP: 291-00-50-705
Reprezentowany przez: Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie Panią Krystynę Mariannę Dobrołowicz
Zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym
a
zwanym dalej Ubezpieczycielem
Niniejsza umowa zostaje podpisana w następstwie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi kompleksowego
ubezpieczenia Szpitala Ogólnego w Kolnie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), oraz wyboru przez zamawiającego
(Ubezpieczającego) oferty wykonawcy (Ubezpieczyciela).
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest objęcie ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela, w
zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz)
w ramach następujących ubezpieczeń:
1)……………………………………………………….
2)………………………………………………………….
§2
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania za szkodę powstałą wskutek zajścia zdarzenia
przewidzianego w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia (określonych w § 5 niniejszej umowy ) a
Ubezpieczający do zapłaty składki.
§3
1.Wynagrodzenie Ubezpieczyciela z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy wyniesie zgodnie z ofertą
łącznie...................... zł brutto, ( słownie: ……………………………………………………... ), dotyczy zadania ….

2.Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 01.06.2019 roku do 31.05.2022 roku.
3.Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia w zakresie ryzyk wymienionych w § 1 będą polisy ubezpieczeniowe
wystawiane przez Ubezpieczyciela na okres wskazany w SIWZ.
3.Polisy ubezpieczeniowe stanowić będą integralną część niniejszej umowy i zostaną doręczone Ubezpieczającemu
nie później niż 25.05.2016r . W kolejnych latach przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia wynikającym z polisy.
4.Stawki i składki ubezpieczenia/cena ubezpieczenia pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, z
zastrzeżeniem postanowień §6.
§4
1.Wysokość sum ubezpieczenia oraz składek określona zostanie w polisach ubezpieczeniowych.
2.Ubezpieczający zobowiązuję się do opłacenia składki za przedmiot umowy
wg następującego harmonogramu określonego w SIWZ:
(terminy płatności: ____________________________________________________________-.)
§5
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) SIWZ wraz z załącznikami,

SIWZ na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Ogólnego w Kolnie

w

ratach

2) oferta złożona przez Ubezpieczyciela,
3) ogólne warunki umów zatwierdzone uchwałą zarządu ubezpieczyciela, wskazane w ofercie ,
§6
1.Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i
wchodzą w życie z dniem podpisania.
2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku 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,
b) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; w przypadku zmiany
wartości majątku, przy zastosowaniu dotychczasowych stawek
d)rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w przypadku ujawnienia
się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w SIWZ,
e)korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą
Zamawiającego i Wykonawcy;
f)zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych
g) zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towarów i usług,
- 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,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę.
§7
1.Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w podanej kolejności:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
b) Oferta złożona przez Ubezpieczyciela
c) Ogólne Warunki Umów wskazane w ofercie Ubezpieczyciela
d) obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu
Cywilnego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej
§8
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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