
Załącznik numer 5 do SIWZ
na „Usługi ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej
na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

Znak sprawy : 174 /2020

 Projekt umowy

Umowa Nr ....../Z/2020 

zawarta w dniu ….............r.  w wyniku postępowania przetargowego o zamówienie publiczne
nr 174/ 2020 pomiędzy  „Pro-Medica”  w  Ełku  Sp.  z  o.  o.,  19-300  Ełk,  ul.  Baranki  24
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr  KRS  0000026179  NIP  848-16-30-309  Kapitał  zakładowy:  20  475  000,00  PLN -
reprezentowaną przez:

1) Andrzeja Bujnowskiego   -      Prezesa Zarządu

2) Janusza Roszkowskiego   -      Członka Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym.

a ….................................................................

NIP :.................................... Regon:................................. KRS: ..............................

reprezentowaną przez:

1. …..................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w oparciu o postępowanie przetargowe
nr 174/2020, Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe
w zakresie ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej,  obejmujące  następujące
rodzaje ubezpieczeń:
 1.1. Obowiązkowe  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu

wykonującego działalność leczniczą;
 1.2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia i akty prawne mające zastosowanie do umowy:
Numer
ryzyka

Nazwa OWU/ przepisu prawnego szczegółowego

1.1.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą

1.2
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej



§ 2
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

1. Przedmiotem  ubezpieczenia jest  odpowiedzialność cywilna Zamawiającego w związku
z prowadzeniem  działalności  leczniczej  (medycznej)  oraz  odpowiedzialność  związana
z posiadanym  mieniem  według  załącznika  nr  1  -  Opisu  warunków  ubezpieczenia
(Opisu przedmiotu zamówienia).

2. Szczegółowy  zakres  ochrony  ubezpieczeniowej  reguluje  Załącznik  nr  1  –  Opis
warunków ubezpieczenia (Opis przedmiotu zamówienia).

3. Dla  każdego  rodzaju  ubezpieczenia  zawartego  w  opisie  przedmiotu  zamówienia
Wykonawca wystawi polisy/certyfikaty ubezpieczeniowe. 

§ 3
OKRES UBEZPIECZENIA

1. Umowa  ubezpieczenia  generalnego  zostaje  zawarta  na  okres  od  01.03.2020r.
do 28.02.2022 r.

2. W ramach zawartej umowy generalnej wyszczególnia się następujące lata polisowe :

Lata polisowe Okres polisowy
I rok polisowy 01.03.2020 – 28.02.2021
II rok polisowy 01.03.2021 – 28.02.2022

3. Umowy  ubezpieczenia,  których  zawarcie  nastąpi  w  trakcie  okresu  realizacji  umowy
generalnej, będą trwały do czasu ich ukończenia na warunkach niniejszej umowy.

4. Wykonawca zapewni  ochronę ubezpieczeniową na warunkach złożonej  oferty z dniem
01.03.2020r.

5. Wykonawca gwarantuje zachowanie wysokości stawek przyjętych z oferty przetargowej
dla każdego rodzaju ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 4
ZASADY UBEZPIECZENIA

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  oferta  Wykonawcy  stanowią
integralną część niniejszej Umowy.

§ 5
ZMIANA UMOWY

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może na:
 1.1. zmianie  wielkości  sumy  gwarancyjnej  (dotyczy  dobrowolnego

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) w związku z: 
 a) umowami  cywilno-prawnymi  nakładającymi  na  Zamawiającego  obowiązek

ubezpieczenia.
 1.2. zmianie przedmiotu ubezpieczenia (dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej) w związku z:
 a) zmianą zakresu wykonywanej działalności,
 b) zmianą przepisów prawnych,
 c) ujawnieniem  się  nowego  ryzyka  ubezpieczeniowego  nie  przewidzianego

w SIWZ,
 1.3. zmianach  przewidzianych  w  klauzulach  zawartych  w  SIWZ,  bądź  w  opisie

przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ; 
 1.4. wydłużeniu/skróceniu  okresu  ochrony  ubezpieczeniowej  oraz  wyrównaniu



terminów ubezpieczenia,
 1.5. konieczności interpretacji/wykładni znaczenia i/lub zakresu pojęć zastosowanych

w umowie, gdy budzą uzasadnione wątpliwości;
 1.6. zmianie  powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa  w  zakresie  mającym

wpływ  na  realizację  postanowień  umowy  m.in.  w  odniesieniu  do  zakresu
ubezpieczenia, sposobu likwidacji szkody itp., 

 1.7. poprawieniu  błędów  i  oczywistych  omyłek  słownych,  literowych  i  liczbowych,
zmiany  układu  graficznego  umowy  lub  numeracji  jednostek  redakcyjnych,
niepowodujące zmiany celu i istotnych postanowień umowy,

 1.8. zmianie  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji
umowy i ceny  jednostkowej  (rozumianej  jako  składka  za 12  miesięczny  okres
ochrony ubezpieczeniowej), o której mowa w formularzu cenowym, o poniesione
przez Wykonawcę koszty, w przypadku: 
 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 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

 c) zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,

 d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których  mowa w ustawie  z  dnia  4  października  2018r.  o  pracowniczych
planach kapitałowych
• jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

Wykonawcę.
W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym punkcie każda ze
stron  umowy,  w  terminie  30  dni  od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów
dokonujących tych zmian,  może zwrócić się do drugiej  strony z wnioskiem
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia o kwotę kosztu poniesionego
przez Wykonawcę, a w przypadku stawki podatku VAT od daty jego zmiany.
Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na
wynagrodzenie  Wykonawcy  (cenę  jednostkową  rozumianą  jako  składka
za 12 miesięczny  okres  ochrony  ubezpieczeniowej,  o  której  mowa
w formularzu  cenowym  stanowiącym  załącznik  do  umowy)  wraz  ze
wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
żądania  od  Wykonawcy  dodatkowych  wyjaśnień  odnośnie  wyliczonych
kosztów oraz weryfikacji wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę we własnym
zakresie.

 2. Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  zgody  obu  stron  (Wykonawcy  i  Zamawiającego)
wyrażonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

 3. W  przypadku  sprzeczności  pomiędzy  treścią  niniejszej  Umowy  ubezpieczenia
generalnego,  a treścią  umów  indywidualnych  lub ogólnych  warunków  ubezpieczenia,
decyduje treść umowy generalnej. 

 4. W przypadku  sprzeczności  Ogólnych  Warunków Ubezpieczenia  z  treścią  Specyfikacji
Istotnych  Warunków  Zamówienia,  decyduje  treść  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.



§ 6
SKŁADKI

1. Wartość umowy (wysokość składki) za cały okres trwania umowy wynosi:

Wartość umowy: 

 kwota:

słownie: 

i jest zgodna ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia……………., w tym:

2. Podział składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń:

Rodzaj ubezpieczenia
Składka
za I rok

polisowy

Składka za 
II rok

polisowy
RAZEM

I.1  Obowiązkowe  ubezpieczenie
odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu
wykonującego działalność leczniczą
I.2  Ubezpieczenie  odpowiedzialności
cywilnej

3. Składka płatna w 24 miesięcznych ratach w terminie na koniec każdego miesiąca za
rozpoczęty okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

4. I rata składki płatna w terminie do 31.03.2020 r.
5. Płatność  składki  na  konto  zakładu  ubezpieczeń  zostanie  podana  w  wystawionych

polisach potwierdzających ochronę ubezpieczeniową.
6. Terminy  płatności  wszelkich  aneksów  wyznaczone  zostają  na  termin  30  dni  od

wprowadzenia zmiany.

§ 7
ROZWIĄZANIE UMOWY

1. 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  dacie  rozwiązania  Umowy,  rozwiązaniu  ulegają  umowy  indywidualne  zawarte
w wykonaniu niniejszej Umowy.

3. W  przypadku  rozwiązania  umowy,  ubezpieczycielowi  należy  się  składka  za  okres,
w którym  udzielał  on  ochrony  ubezpieczeniowej.  Rozliczenie  składek  nastąpi
z rozliczeniem co do dnia, według zasady pro rata temporis. 

4. W przypadku nieterminowej  realizacji  odszkodowań z zawartej  umowy ubezpieczenia
z przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  Zamawiającemu  przysługują  odsetki
ustawowe  za  czas  opóźnienia  od  łącznej  kwoty  należnego  przeterminowanego
odszkodowania. Przez nieterminową realizację odszkodowań rozumie się przekroczenie
terminów określonych w art. 817 KC. W razie zwłoki Zamawiający może nadto żądać
naprawienia szkody na zasadach ogólnych KC.



§ 8
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Ewentualne spory mogące wyniknąć z umowy ubezpieczenia  będą rozpatrywane przez
sądy właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.  Dz. U.
z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.).

§ 9
PODWYKONAWSTAWO

1. Wykonawca  oświadcza,  iż  zamierza/nie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom
następujący  zakres  usług,  objętych  przedmiotem  zamówienia,  stanowiących  część
zamówienia:

Nazwa podwykonawcy
(podmiotu na rzecz którego

Wykonawca  powierzy czynności
wchodzące w zakres usług objętych

przedmiotem zamówienia)

Zakres powierzonych czynności

2. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  powierzonych  podwykonawcy  czynności
ubezpieczeniowych  będą  stanowiły  czynności,  które  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  11
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (w szczególności
zgodnie  z  art. 73  ust.  1  w zw.  z art.  3  ust.  1  pkt.  27 tejże  Ustawy),  mogą zostać
powierzone podmiotom trzecim.

3. Wykonawca oświadcza, że kluczowe elementy zamówienia tj. m.in.  zawierania umów
ubezpieczenia,  ocena  ryzyka,  udzielanie  ochrony  ubezpieczeniowej  oraz  wypłata
odszkodowań nie zostały powierzone podwykonawcy.

4. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za usługi/ czynności, które
wykonuje przy pomocy podwykonawcy.

§ 10
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę

lub  Podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  poniżej  czynności  w  trakcie
realizacji zamówienia:
 1.1. czynności  polegające  na  obsłudze  umowy  ubezpieczenia  oraz  wystawieniu

dokumentów ubezpieczenia i rozliczaniu płatności:

 Rodzaje czynności Dane kontaktowe pracownika

obsługa umowy 
ubezpieczenia

 1.2. czynności polegające na procesie likwidacji szkód odnoszącym się do przyjęcia /
odmowy  uznania  odpowiedzialności  z  umowy  ubezpieczenia  przez  osoby
posiadające kompetencje do przyjmowania stanowiska odwoławczego w sprawach
spornych z Zamawiającym:

Rodzaje czynności
Dane kontaktowe likwidatora/

koordynatora
obsługa szkód



2. W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  będzie  do  wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących  wskazane  w  ust  1  czynności.  Zamawiający  uprawniony  jest
w szczególności do:

2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny;
2.2.  żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia
spełniania ww. wymogów; 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych),  Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób  wykonujących czynności,  których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w  szczególności:  dokładne określenie podmiotu
składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby  uprawnionej  do  złożenia  oświadczenia  w imieniu  Wykonawcy  lub
Podwykonawcy;

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci  obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości 50,00 zł /brutto/ za każdy rozpoczęty dzień niezatrudnienia osób
na  umowę  o  pracę. Niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez
Zamawiającego  terminie  żądanych  przez  Zamawiającego  dowodów  w  celu
potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

§ 11
POUFNOŚĆ INFORMACJI

1. Wykonawca  oświadcza,  że  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego  oraz
wszelkie  informacje,  dane i  dotyczące działalności  Zamawiającego i  nabyte przez
Wykonawcę  w trakcie  realizacji  umowy,  które  nie  zostały  uzgodnione  jako
przeznaczone do rozpowszechnienia, będą traktowane przez Wykonawcę poufnie,
tzn. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania umowy, jak również po jej ustaniu,
do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
trwania współpracy na temat Zamawiającego oraz podmiotów z nim powiązanych.

2. Ujawnienie powyższych informacji przez Wykonawcę osobom trzecim jest możliwe
tylko i wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

3. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  zachowanie  poufności  informacji
(zdefiniowanych w tym paragrafie) przez swoich pracowników.



§ 12
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający  i  Wykonawca oświadczają,  że wypełnili  i  będą wypełniać  obowiązek
informacyjny,  przewidziany  w  art.  13  lub  art.  14  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób  fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

2. Obowiązek  zostanie  spełniony  wobec  osób fizycznych,  od których dane osobowe
bezpośrednio  lub  pośrednio  zostały  uzyskane  w  celu  realizacji  zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
 2. Zawiadomienia/oświadczenia,  jakie  w  związku  z  umową  generalną  lub  umowami

indywidualnymi składane są przez strony tej umowy, powinny być dokonywane na
piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym.

 3. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy,  jak  również  umów  indywidualnych  wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Wykonawca  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego  nie  może  dokonać  cesji
wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na banki,
firmy ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

 5. W sprawach nieuregulowanych  niniejszą  Umową mają  zastosowanie  odpowiednie
przepisy  prawa,  w  szczególności  ustawa  kodeks  cywilny,  ustawa  o  działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.

 6. Niniejsza  umowa została  sporządzona  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,
po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiającego.

 7. Dane do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu niniejszej umowy:
 7.1. Ze strony Zamawiającego:

 a) zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
 b) tel. (87) 620-95-76, tel. (87) 621-96-08

 7.2. Ze strony Wykonawcy:
 a) …...................................…...........…..............…................................................
 b) tel. ….............................................................….................................................

 8. Integralną częścią umowy jest:
 8.1. Opis  warunków ubezpieczenia  (Opis  przedmiotu  zamówienia)  –  Zał.  nr  1  do

SIWZ,
 8.2. Formularz ofertowy Wykonawcy – Zał. nr 2 do SIWZ,

          WYKONAWCA                                    ZAMAWIAJĄCY  
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