
Strona 1 z 4 
Załącznik nr 7 – umowa generalna ubezpieczeń majątkowych 

 
Projekt - Umowa generalna ubezpiecze ń 
zawarta w Chełmie, w dniu ......................... 

 
pomiędzy:  
Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zd rowotnej w Chełmie ,  
ul. Wołyńska 11, Nr NIP 563-20-30-191, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000069032, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie  
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
reprezentowany przez ……………………………… – Dyrektora 
zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiaj ącym” 
a 
............................................................................................. 
……………………………………………………………..  
wpisany do ……………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez ………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawc ą”  
  
Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia w oparciu o przepisy art. 701 i nast. Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 1 
Umowa Generalna, zwana dalej Umową reguluje zasady współpracy pomiędzy 
Zamawiającym i Ubezpieczycielem przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia 
zawieranych w okresie niniejszej umowy: 
 I.   Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  w tym: 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą  
2. Dobrowolnego ubezpieczenia OC za szkody spowodowane prowadzoną 

działalnością leczniczą. 
3. Dobrowolne ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody 

rzeczowe w związku z prowadzoną działalnością leczniczą oraz szkody osobowe  
i rzeczowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością pozaleczniczą lub 
posiadanym mieniem wyrządzone osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, 
rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała lub szkody rzeczowej. 

II.   Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - all risk. 
III.  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych – all risk 
 

§ 2 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony  od dnia 1 maja 2019 r. do dnia  

30 kwietnia 2022 r. 
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią polisy zawartych ubezpieczeń   wymienionych 

w §1. 
 

§ 3 
1. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę określony zostanie w polisach ubezpieczeniowych sporządzonych po zawarciu 
niniejszej umowy. 

2. Polisy ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 1 odpowiadać będą w swej treści 
zakresowi i warunkom ubezpieczenia zawartym w SIWZ oraz w ofercie przedstawionej 
Zamawiającemu przez Ubezpieczyciela z dnia …………… 
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3. Wykonawca zobowi ązany jest do informowania Zamawiaj ącego o ka żdej wypłacie 
odszkodowania  z polis OC Zamawiaj ącego  

 
§ 4 

1. Ubezpieczyciel w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r  będzie 
wystawiał dokumenty ubezpieczenia od ryzyk objętych niniejszą umową: 
I. polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w tym: 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą  
2. Dobrowolnego ubezpieczenia OC za szkody spowodowane prowadzoną 

działalnością leczniczą. 
3. Dobrowolne ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody 

rzeczowe w związku z prowadzoną działalnością leczniczą oraz szkody osobowe  
i rzeczowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością pozaleczniczą lub 
posiadanym mieniem wyrządzone osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, 
rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała lub szkody rzeczowej. 

II.  polisy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk- all risk 
III. polisy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych – all risk. 

2. Polisy  zostaną wystawione na następujące okresy ubezpieczenia: 
a) pierwszy  roczny okres ubezpieczenia od 01-05-2019 r. do 30-04-2020 r. 
b) drugi roczny okres ubezpieczenia od 01-05-2020 r. do 30-04-2021 r. 
c) trzeci roczny okres ubezpieczenia od 01-05-2021 r. do 30-04-2022 r. 

3. Ubezpieczyciel w porozumieniu z Zamawiającym dokona ujednolicenia terminów 
zawierania umów ubezpieczenia (doubezpieczenia) w taki sposób, aby termin ostatniej 
umowy upłynął w dniu 30 kwietnia 2022 r. 

 
§ 5 

1. Strony ustalają, że płatności składki ubezpieczeniowej następować będą w formie 
przelewów bankowych w dwóch ratach : 

a) 20.05.2019r. 
b) 20.11.2019r. 

oraz 
c) 20.05.2020r. 
d) 20.11.2020r. 

oraz 
e) 20.05.2021r. 
f) 20.11.2021r. 
 

2. W okresie trwania umowy Zamawiający może ubezpieczać nowo nabyte mienie oraz 
uzupełniać sumę ubezpieczenia (gwarancyjną) po szkodzie wg stawek i wg zakresu 
ubezpieczenia zawartych w ofercie. 

3. Brak zapłaty składki w wyznaczonym terminie nie powoduje zawieszenia ochrony 
ubezpieczeniowej. 

4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia wygasa w przypadku 
bezskutecznego upływu terminu wezwania do zapłaty zaległej raty składki. 

5. Składka za krótkoterminowy okres ubezpieczenia obliczona będzie na podstawie 
deklarowanej przez Zamawiającego sumy ubezpieczenia, w oparciu o przyjętą dla 
potrzeb niniejszej umowy stawkę taryfową (roczną) proporcjonalnie do wykorzystanego 
rocznego okresu ubezpieczenia, tj. 1/365 składki taryfowej x liczba dni ubezpieczenia. 

6. Wysokość stawek ubezpieczeniowych obowiązuje przez cały okres umowy. 
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§ 6 

 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

2. Odstąpienie od umowy dla swej ważności powinno nastąpić w formie pisemnej  
z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. W takim przypadku Ubezpieczyciel 
może żądać wyłącznie opłacenia składki za okres udzielonej Zamawiającemu ochrony 
ubezpieczeniowej. 

 
§ 7 

 
1. Strony umowy przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w 

przypadku: 
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy - stosownie do tych zmian. 
2) zmian wartości majątku przyjętego do ubezpieczenia i wyszczególnionego w opisie 

przedmiotu zamówienia, wynikających ze zwiększenia lub zmniejszenia stanu 
poszczególnych składników majątku w trakcie realizacji zamówienia; zmiany te mogą 
spowodować zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany wynagrodzenia będą 
obliczane na zasadach określonych w złożonej ofercie i umowie. 

3) zmian w KRS lub we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w trakcie 
realizacji zamówienia 

2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 
 

§ 8 
Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w związku z przygotowaniem i wykonywaniem 
niniejszej umowy świadczy na rzecz Zamawiającego broker ubezpieczeniowy Lewczuk  
Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie przy ul. Brzoskwiniowej 1, 20-142 Lublin. wpisanego do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000206033,  zezwolenie PUNU nr 187/97. 

 
§ 9 

1. Integralną część umowy stanowią: SIWZ , Ogólne Warunki Ubezpieczeń , Formularz 
ofertowy złożony przez Ubezpieczyciela oraz polisy ubezpieczeniowe. 

2. Ogólne warunki ubezpieczenia i inne zapisy umowne stosowane przez Ubezpieczyciela  
w realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie pozostają 
sprzeczne z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w SIWZ. Wszelkie warunki 
określone  w SIWZ i niniejszej Umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami 
zawartymi  w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Ustala się, że w razie rozbieżności 
pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień strony przyjmą do 
stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 
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§ 10 
 

1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się 
rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te  zostaną 
poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd  powszechny dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia SIWZ, OWU 
ubezpieczeń, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej , ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym funduszu Gwarancyjnym , ustawy Kodeks Cywilny 

3. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
5. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 
 
 
                  ZAMAWIAJ ĄCY                                              UBEZPIECZYCIEL 
 


