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Załącznik Nr 2 
Umowa 

o świadczenie usług brokerskich 
(zwana dalej „Umową”) 

Projekt  
 

zawarta w dniu …………………………….. pomiędzy: 
 

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla 
Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478,  
REGON 930090240, NIP 899-22-28-956 
z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5, 
reprezentowanym przez: 
Komendanta - płka lek. med. Wojciecha TAŃSKIEGO  
zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 
 

a  
……………………………………………........... – brokerem ubezpieczeniowym z siedzibą  

w ........................., przy ul. .............................................., posiadający zezwolenie 
Ministra Finansów z dnia ........................, nr ............., o numerze NIP .................. oraz 
REGON .................................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w .................................................................. 
............................................................................... pod nr KRS ........................., 
reprezentowanym przez: 

 
1. ....................................................... 
2. ....................................................... 

 
zwanym dalej w treści umowy „Brokerem” 
została zawarta umowa o następującej treści:  

 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

 
1. ZAMAWIAJĄCY powierza, a BROKER przyjmuje, zlecenie prowadzenia określonych 

niniejszą Umową czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, związanych z oceną ryzyka 
i ochroną ubezpieczeniową na rzecz Zamawiającego. 

 
2. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca dołoży najwyższej staranności 

zawodowej. 
 

§ 2 
Obowiązki stron 

 
1. Do obowiązków BROKERA należy świadczenie czynności brokerskich na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO, a w szczególności: 

a) identyfikacja i analiza ryzyka ubezpieczeniowego, 
b) wskazanie katalogu ryzyk, które należy ubezpieczyć obligatoryjnie a które 

fakultatywnie. 
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c) analiza aktualnych polis ubezpieczeniowych ZAMAWIAJĄCEGO, 
d) analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem potrzeb ubezpieczeniowych w rodzajach 

ubezpieczeń ustalonych wspólnie z ZAMAWIAJĄCYM, 
e) opracowanie i przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej niezbędnej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z 
ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 

f) samodzielne przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne prowadzące do 
wyboru ubezpieczyciela, w szczególności merytoryczna ocena ofert w zakresie 
ubezpieczeń mienia, 

g) analiza polis ZAMAWIAJĄCEGO podwykonawców i wszystkich kontrahentów, w tym 
polis specjalistycznych typu OC Badacza i Sponsora, 

h) kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz terminów ekspiracji 
polis, 

i) analiza i monitoring sytuacji ubezpieczyciela(i) udzielającego Szpitalowi ochrony 
ubezpieczeniowej, 

j) informowanie o nowych produktach i usługach ubezpieczeniowych z zakresu transferu 
ryzyka ubezpieczeniowego, 

k) szybka, sprawna w pełni profesjonalna obsługa, (do dyspozycji indywidualny kontakt 
z brokerami), 

l) nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń w tym dokonywanie doubezpieczeń oraz 
analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem poszczególnych produktów 
ubezpieczeniowych i ich ewentualnego korzystnego dla Szpitala zastosowania, 

m) przeprowadzanie w imieniu Szpitala procedur zgłaszania likwidacji szkód (pomoc w 
kompletowaniu koniecznych dokumentów, prowadzenie negocjacji z firmą 
ubezpieczeniową), 

n) kontrola procedur szkodowych ubezpieczyciela oraz prowadzenie spraw spornych, a 
także nadzór na terminową realizacją wypłaty odszkodowań na rzecz Szpitala przez 
ubezpieczyciela, 

o) przeprowadzanie dla wybranych pracowników Szpitala bezpłatnego szkolenia z 
zakresu: 

- ochrony oraz obowiązków ubezpieczonego, 
- procedur likwidacji szkód oraz zachowań w przypadku szkody. 

p) określenie zakresu przedmiotowego OC jaki powinien spełniać wykonawca dla 
przygotowywanych SIWZ np.: budowa, remonty, zakupy, 

q) gotowość do przeprowadzenia analizy zgodności obrotu dokumentacji medycznej z 
wymogami Ubezpieczyciela. 

 
2. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy: 

1) wyznaczenie tzw. koordynatora, czyli osoby odpowiedzialnej za całość spraw 
ubezpieczeniowych w Szpitalu oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za 
poszczególne rodzaje ubezpieczeń (kompletowanie i dostarczanie potrzebnych 
BROKEROWI informacji, podejmowanie decyzji dotyczących zawierania umów 
ubezpieczenia, 

2) przekazywanie na konto ubezpieczyciela należnych kwot z tytułu opłaty składek 
ubezpieczeniowych w terminach wskazanych przez BROKERA i kontakt z nim, 

3) udostępnienie BROKEROWI wszelkich materiałów i informacji potrzebnych do 
analizy ryzyka i potrzeb ubezpieczeniowych, 

4) informowanie BROKERA o wszelkich zmianach w Szpitalu mogących mieć wpływ na 
oceną ryzyka ubezpieczeniowego (np.: plany inwestycyjne, budowa, remonty, itp.), 

5) bezzwłoczne informowanie o zaistniałych szkodach, wpływających roszczeniach 
sytuacjach mogących rodzić ewentualną szkodę. 

6) zawieranie ubezpieczeń wyłącznie za pośrednictwem BROKERA. 
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§ 3 

Tajemnica zawodowa. 
 

1. BROKER zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej, handlowej i sumienności 
kupieckiej. Wszelkie informacje uzyskane od ZAMAWIAJĄCEGO będą przekazywane 
wyłącznie do firm ubezpieczeniowych. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje 
również po ewentualnym rozwiązaniu niniejszej umowy.  
 

2. Niniejsza umowa oparta jest na wzajemnym szczególnym zaufaniu stron. 
 

3. BROKER zobowiązuje się wykonywać czynności pośrednictwa na rzecz 
ZAMAWIAJĄCEGO, mając na uwadze wyłącznie słuszny interes ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
4. BROKER zobowiązuje się działać na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO ze szczególną 

starannością zgodnie z przepisami prawa, zasadami uczciwego obrotu oraz zawodowej 
etyki brokerskiej. 

§ 4 
 

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się nie zlecać 
czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego innemu brokerowi, chyba że BROKER wyrazi 
na to zgodę. 
 

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się udzielać BROKEROWI na zasadzie wyłączności 
pełnomocnictw niezbędnych do wykonywania zleconych mu czynności pośrednictwa 
ubezpieczeniowego 

§ 5 
 

1. BROKER nie może zlecać wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego 
osobie trzeciej, a w szczególności innemu brokerowi. 

 
2. Czynności brokerskie, wyszczególnione w § 2, BROKER wykonuje zgodnie z art. 23 

ustawy z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 
1450, ze zm.) – wyłącznie przez osoby fizyczne spełniające wymogi przewidziane w art. 
28 ust. 3 pkt 1 lit. a-e ww. ustawy. 

 
3. BROKEROWI przysługuje prawo, za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO do 

posługiwania się podmiotami specjalistycznymi oraz wybitnymi przedstawicielami praktyki 
i wiedzy ubezpieczeniowej, za które BROKER będzie odpowiadał wobec 
ZAMAWIAJĄCEGO na zasadzie art. 474 kodeksu cywilnego.  

 
§ 6 

 
1. Koszty związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, 

wymienionych w § 2 ust. 1, BROKER pokrywa wyłącznie ze środków własnych. 

 
2. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze 

stron, druga strona może dochodzić należnego odszkodowania według zasad 
wynikających w szczególności z działu II (Skutki Niewykonania Umowy) tytułu VII księgi 
III kodeksu cywilnego. 
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3. BROKER nie ponosi odpowiedzialności wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu zawarcia lub 
wykonania umów ubezpieczenia zawartych bez jego pośrednictwa. 

 
§ 7 

 
1. Wszelkie spory mogące powstać między ZAMAWIAJĄCYM a BROKEREM w związku z 

wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie. 
 
2. Przy rozstrzyganiu sporów, o których mowa w ust. 1, brane będą pod uwagę przepisy 

prawa, zasady słuszności i uczciwego obrotu. 
 

§ 8 
Okres obowiązywania umowy, wypowiedzenie. 

 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, od dnia zawarcia niniejszej 

umowy, z możliwością jej przedłużenia. 
 
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z 

zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej. 
Okres wypowiedzenia jest liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało ono 
złożone. 

 
3. W przypadku nienależytego wykonania umowy, przez którąkolwiek ze stron, drugiej 

stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. 
 

4. BROKER zobowiązuje się do zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU udzielonych mu 
pełnomocnictw  
i innych otrzymanych materiałów z chwilą upływu okresu wypowiedzenia. 
 

§ 9 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego (zwłaszcza przepisy tego kodeksu o zleceniu – art. 734 i nast.) oraz przepisy 
ustawy z 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  (Dz. U. z 
2015 r., poz. 1844, ze zm.) i ustawy z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tj. 
Dz.U. z 2014r, poz. 1450, ze zm.). 
 

§ 10 
 

Wszelkie postanowienia dodatkowe lub odmienne do niniejszej umowy muszą być 
sporządzane na piśmie, pod rygorem nieważności 

 
§ 11 

 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzy dla każdej ze strony umowy. 
 
 
..........................................................              ......................................... 

ZAMAWIAJĄCY      BROKER 
 


