Załącznik nr 6
Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych
dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy

Projekt umowy
UMOWA NR /........../2012
zawarta w Wieruszowie w dniu ........................... pomiędzy Powiatowym Centrum Medycznym sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy z siedzibą w Wieruszowie, ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów, NIP : 997-0128-656, Regon: 100540800, , reprezentowanym przez :

1. Eunika Adamus – Prezes zarządu
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”,
a:
........................................................................................................................................
Nazwa firmy (siedziba i adres)

........................................................................................................................................
oznaczenie sądu rejonowego i numeru, pod którym spółka jest zarejestrowana, NIP

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
w rezultacie udzielenia przez Zamawiającego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn.
zm), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi w zakresie ubezpieczenia zdarzeń medycznych na rzecz pacjentów
świadczone dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w zakresie i na
warunkach zawartych w przedstawionej przez Wykonawcę ofercie z dnia ………………………. .
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 obejmie: obowiązkowe ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu
zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 25 ust. 1. pkt 2 ustawu z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654), które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, w rozumieniu ustawy o
prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. – Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz.
417 wraz z późniejszymi zmianami, w tym Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Dz.U. z 2011 r. Nr 113,
Poz.660)
§2
1. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę określony
zostanie w umowie ubezpieczenia ( polisie ubezpieczeniowej), którą strony zobowiązują się podpisać
niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy.
2. Umowa zostaje zawarta na okres od ….01.2012r. do 31.12.2012r.
3. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 odpowiadać będą w swej treści zakresowi i warunkom
ubezpieczenia zawartym w SIWZ oraz ofercie przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu
……………………………. .
4. Polisa ubezpieczeniowa będzie zawarta na okres dwunastu miesięcy: od 01-01-2012 do 31-12-2012 r.
§3
1. Strony ustalają, Ŝe płatność składki za ubezpieczenie zdarzeń medycznych na rzecz pacjentów następować
będzie w czterech ratach: pierwsza rata płatana do 31.01.2012, druga rata płatna do 31.03.2012, trzecia rata
płatna do 30.06.2012, czwarta rata płatna do 30.09.2012r,
2. Strony ustalają, Ŝe w okresie obowiązywania niniejszej umowy wysokość składki ubezpieczeniowej nie
ulegnie podwyŜszeniu.
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§4
1. Ogólna kwota składki nie moŜe przekroczyć kwoty ……………………. PLN, zgodnie z ofertą Wykonawcy z
dnia ……………………. .
2. Zapłata naleŜności za usługę zostanie przez Zamawiającego dokonana – poleceniem przelewu w
terminach jak wyŜej, na konto ...............................................................................
3.Niezapłacenie lub opóźnienie zapłaty powyŜej 14 dni przez Zamawiającego spowoduje naliczanie odsetek
ustawowych przez Wykonawcę.
§5
1. Płatnik: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy z siedzibą w Wieruszowie, ul.
Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
2. Zamawiający oświadcza, Ŝe w zakresie podatku od towarów i usług jest uprawniony do otrzymywania
faktur VAT nr NIP : 997-01-28-656
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest / nie jest płatnikiem podatku „VAT”.
§6
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy w trybie określonym w ust. 1 dla swej waŜności powinno nastąpić w formie pisemnej
z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
§7
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 6, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy (likwidacji szkody) bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŜeli:
a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Postanowienie z § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§8
KaŜda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej waŜności formy pisemnej oraz spełnienia
warunków określonych w art. 144 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej.
§ 10
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla
Wykonawcy.
WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY:

