
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Załącznik nr 4 do SIWZ

Projekt umowy
PROJEKT UMOWY.

zawarta w dniu ................................ w Parczewie pomiędzy

Samodzielnym  Publicznym Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  ul.  Kościelna  124, 
21-200  Parczew  wpisanym  do   Krajowego  Rejestru  Sądowego  w  Sądzie  Rejonowym 
w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod nr 15873, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Dyrektora -  mgr Janusza Hordejuka, 

a ...................................... z siedzibą w …………, zarejestrowanym (-ą) w Sądzie …………
…………….  pod  numerem  ………..,  posiadającym(-ą)  numer  REGON  ..........................., 
NIP ................................., 
reprezentowanym (-ą) przez: ……………………………….......................................................
zwanym (-ą) w dalszej części umowy Wykonawcą. 

W  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego (znak sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/2/2011),   na podstawie ustawy z  dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.  Dz. U.  z 2010r Nr 113 poz. 
759 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem umowy jest  świadczenie  przez  Wykonawcę usługi  polegającej  na ubez

pieczeniu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Parczewie 
w zakresie:

a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udziela
jącego świadczeń opieki zdrowotnej,

b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działal
ności lub posiadania mienia,

c) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2. Zakres,  przedmiot  oraz  podstawa  określenia  sum  ubezpieczenia  dla  poszczególnych 

ubezpieczeń zostały określone w załączniku nr 3 SIWZ i są zgodne ze złożoną ofertą  
z dnia ……………...

3. Zawarcie  wyżej wymienionych umów ubezpieczenia potwierdzone zostanie na piśmie 
polisami.

§2
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.03.2011r. do  dnia 29.02.2012 r.

www.spzozparczew.pl   04.02.2011   Strona 1 z 3                SPZOZ.V.ZP-3521/2/2011

http://www.spzozparczew.pl/


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

§3
1. Wykonawca zrealizuje niniejszą umowę za cenę ........................ (słownie …………….…. 

..............................................................................................................................................) 
brutto, określoną w złożonej ofercie. 

2. Składka będzie płatna przez Zamawiającego ratalnie w terminach: 
1) do dnia 31 marca,
2) do dnia 30 czerwca,
3) do dnia 30 września,
4) do dnia 31 grudnia.

3. Stawki  z  przyjętej/złożonej  oferty  obowiązywać będą  przez cały okres  obwiązywania 
niniejszej Umowy.

4. Ostateczna  wysokość  składki  za  ubezpieczenie  majątku  SPZOZ w Parczewie  została 
określona  na  podstawie  aktualnych  wartości  majątku  z  zachowaniem  stawek  
i składek zawartych w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

§4
1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany i uzupełnienia niniejszej 

umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany korzystnej dla Zamawiającego, w szczególności zmniejszenia stawek i składki
b) zmiany  korzystnej  dla  Zamawiającego,  w  szczególności  rozszerzenia  zakresu 

ubezpieczenia.
c) zmiany, której uwzględnienie wymaga zmiana obowiązujących przepisów prawa,
d) zmniejszenia wartości majątku Zamawiającego,

2. Zmiana postanowień umownych – pod rygorem nieważności  – wymaga sporządzenia 
aneksu podpisanego przez obie strony i jej akceptacji.

§5
Brokerem  wybranym  przez  Ubezpieczającego  do  obsługi  ubezpieczeń  objętych  niniejszą 
umową  jest  Katarzyna  Abramczuk  –  broker  ubezpieczeniowy,  działająca  na  podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez SP ZOZ w Parczewie.

§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia (OWU) wraz ze zmianami określonymi w specyfikacji istotnych wa
runków zamówienia, stanowiące integralną część umowy, oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i 
ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§7
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  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  wykonawca  może  żądać  wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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3. Dla skuteczności złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy jest przesłanie go 
drugiej stronie w formie pisemnej.

§ 8
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu 
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§9
Sprawy sporne podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§10
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§11
Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną 
część umowy.

Zamawiający                                                                           Wykonawca
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