Załącznik Nr 5 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy

Zawarta w dniu ..........20011 roku w Wieruszowie pomiędzy:
Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy, ul. Warszawska 104, 98-400
Wieruszów, NIP – 997-01-28-656, Regon – 100540800
reprezentowanym przez :
- Prezesa zarządu: Eunikę Adamus zwanym dalej „Ubezpieczającym”
a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Ubezpieczycielem”

przy udziale brokera ubezpieczeniowego:
PWS Konstanta SA. – Zezwolenie Ministra Finansów nr 516 z dnia 31 marca 1995r.,
potwierdzone decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia

25 czerwca

1997

Tryb zawarcia umowy
§1
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. ( tekst jednolity - Dz. U z 2010 r., Nr 113 poz. 759). w następstwie
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (art. 39 wyżej cytowanej ustawy), nr
1/2011/PCM. ogłoszonego w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień
Publicznych nr ............................... .

§2
1. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Zamówienie
zostanie zrealizowane zgodnie z opisem przedmiotu umowy stanowiącym zał. Nr 1 , oraz
oferty wykonawcy stanowiącej zał. Nr. 2 do umowy.
2. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy będą:
a) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
b) Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku;
c) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
d)

Obowiązkowe

ubezpieczenie

odpowiedzialności

cywilnej

świadczeniodawcy

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej;
e) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej.
§3
1.Umowa dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 zawarta zostaje na okres
12 miesięcy, od dnia 01.09.2011r. do dnia 31.08.2012r.

§4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
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1. Zakres ubezpieczeń zawartych na podstawie Umowy określony jest szczegółowo w
SIWZ wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą miały
zastosowanie postanowienia SIWZ oraz ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczeń.
2. Do niniejszej umowy mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia:
a) .....................................................
b) ....................................................
c)

.....................................................

d) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2007 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń
opieki zdrowotnej. (Dz. U. nr 3 poz. 10 ).
e) ......................................................
3.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
Ubezpieczającego.

§5
1.Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy, ustalona w
wyniku postępowania

przetargowego

w wysokości: ....................... zł,

zostanie

podzielona na 4 równe raty płatne w okresie :
I rata – do dnia 30.09.2011
II rata – do dnia 30.11.2011
III rata – do dnia 28.02.2012
IV rata – do dnia 31.05.2012

§6
Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy oraz umów ubezpieczenia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22.05.2003
r. oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§8
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Ubezpieczającego.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

UBEZPIECZAJĄCY:

UBEZPIECZYCIEL:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie – 1/2011/PCM
© PWS Konstanta S.A.

2

