
 
Załącznik nr 6: 

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenie mienia, 
odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ Krakowskie 
Centrum Rehabilitacji. 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie 
przekraczającej równowartości kwoty 193 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 

     
UMOWA UBEZPIECZENIA - WZÓR 

 
zawarta w Krakowie, dnia  ............................ pomiędzy: 
 
Krakowskim Centrum Rehabilitacji 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego - 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej – pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, 
reprezentowanym przez: 
mgr Teresę Zalewińską- Cieślik -Dyrektora 
 
zwanym dalej Zamawiającym/Ubezpieczającym 

a 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą/Ubezpieczycielem. 
 
 
Umowa ubezpieczenia zawarta została za pośrednictwem Energo-Inwest-Broker SA, ul. Jęczmienna 
21, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000050455, brokera 
ubezpieczeniowego ( Zezwolenie Ministra Finansów nr 502 z dnia 23 grudnia 1994 roku, 
potwierdzone decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 23 czerwca 1997 roku ). 
 
Umowa została zwarta w wyniku udzielenia Wykonawcy zamówienia publicznego na podstawie 
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ( ogłoszenie w BZP nr …………… z dnia ………….. ) 
   

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
zwanej dalej SIWZ z dnia …….. r. oraz oferty z ……. r.  

2. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Generalnej  Umowy 
Ubezpieczeń    będą *: 
• ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w zakresie wszystkich ryzyk,  
• obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego 

świadczeń opieki zdrowotnej, 
• dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej, 
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
• ubezpieczenie auto-casco, 
• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 
• w zależności czy Wykonawca złoży ofertę na obie części postępowania lub jedną z nich.  

 
 
 



3. Zostaną wystawione polisy z aktualnymi sumami ubezpieczenia. 

4. Dla ewentualnych zamówień  uzupełniających sporządzone zostaną stosowne aneksy    
zawierające informacje o  przedmiocie, zakresie oraz czasie ochrony ubezpieczeniowej przy 
uwzględnieniu stawek wynikających z formularza oferty. 

 
§ 2 

Umowa Generalna dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 zawarta zostanie  na okres 
12  miesięcy, od dnia 01.05.2011 r. 

  
    § 3 

1. Zakres ubezpieczeń zawartych na podstawie Umowy Generalnej określony jest  szczegółowo w 
SIWZ wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń  będą miały zastosowanie 
postanowienia SIWZ, oferty Ubezpieczyciela, niniejszej Umowy Generalnej oraz  właściwych 
ogólnych warunków ubezpieczeń. 

2. Wszelkie warunki określone w SIWZ, ofercie Ubezpieczyciela i niniejszej Umowie Generalnej 
mają pierwszeństwo     przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. 
Ustala się, że w  razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z 
powyższych postanowień, zastosowanie znajdą te, które są  korzystniejsze dla   
Ubezpieczonego. 

§ 4 

1. Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z Umowy Generalnej, ustalona  w 
wyniku postępowania przetargowego w wysokości  …………….  zł za okres 12 miesięcy  zostanie  
opłacona ………………………………………………………..  na rachunek bankowy 
……………………………………………………… 

2. Składki płacone będą……………………….. z terminem płatności pierwszej raty  przypadającym na   
14 dzień od daty rozpoczęcia udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej w 
każdym z ryzyk stanowiącym przedmiot danej Części niniejszego postępowania.  

 
§ 5 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 Ustawy. 

 
§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Ustaw Ubezpieczeniowych z dnia 22.05.2003 r. oraz ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, a także dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – znak 
sprawy ………… 

 

§ 7 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego/Ubezpieczającego. 
 
 

§ 8 

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

 
 
 
 
 
……………………………                                                                                             ………………………… 
Ubezpieczony/Ubezpieczający/ Zamawiający                                        Ubezpieczyciel/Wykonawca                               

 

 


