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UMOWA NR ……………. 

 

W dniu …………………………..  r., w Pile, pomiędzy: 

 

Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica z siedzibą w Pile (64-920) przy  

ul. Rydygiera 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zdrowotnych, Fundacji 

oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000008246, posiadającym NIP: 7642088098 i 

REGON: 001261820,  

 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez:  

 

………………………………………………………….. 

 

a  

 

…………………………………………………………………………, z siedzibą w…………………………………… przy ………………………………….., 

wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez …………………………………………, pod nr KRS 

……………………….., posiadającą NIP ………………….., Regon ………………..,  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

  

………………………………………………………… 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego 

(Znak sprawy: NO-ZP.X-240/54/18) w oparciu o art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579), została zawarta umowa o następującej treści: 

  

§ 1. Przedmiot i zakres umowy. 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla 

pracowników Szpitala Specjalistycznego w Pile oraz członków ich rodzin. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Szpitala 

Specjalistycznego w Pile oraz członków ich rodzin w zakresie i na warunkach, które określają: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami  

2) oferta złożona przez Wykonawcę, 

3) ogólne warunki ubezpieczenia. 

3. Zakres ubezpieczenia, wysokości świadczeń i składek dla poszczególnych wariantów zostały określone w złożonym 

formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 2. Termin realizacji zamówienia. 

 

1. Termin realizacji umowy ustala się na okres 24 miesięcy, gdzie rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej będzie nie 

wcześniej niż od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku. 

2. Termin realizacji zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego może wykraczać poza termin realizacji umowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 3. Prawo odstąpienia od umowy. 

 

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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 4. Składka ubezpieczeniowa. 

 

1. Miesięczna składka jednostkowa z tytułu niniejszej umowy wynosi:  

Zakres I – Wariant 1 …… zł za 1 osobę miesięcznie 

Zakres I – Wariant 2 …… zł za 1 osobę miesięcznie 

Zakres I – Wariant 3 …… zł za 1 osobę miesięcznie 

Zakres I – Wariant 4 …… zł za 1 osobę miesięcznie 

Zakres II – wariant 5 …… zł za 1 osobę miesięcznie 

Zakres II – Wariant 6 …… zł za 1 osobę miesięcznie 

Zakres II – Wariant 7 …….zł za 1 osobę miesięcznie 

 

2. Łączna składka za wszystkich ubezpieczonych płatna będzie w systemie miesięcznym do ostatniego dnia każdego 

miesiąca za dany miesiąc ochrony ubezpieczeniowej na wskazane przez Wykonawcę konto.  

3. Suma składek za każdy miesięczny okres ochrony stanowić będzie iloczyn zaoferowanej miesięcznej składki za 

jednego ubezpieczonego i faktycznej liczby ubezpieczonych w każdym wariancie. 

4. Nieopłacenie składki w całości lub części w terminie, nie powoduje rozwiązania umowy ubezpieczenia ani 

zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem, że składka za ubezpieczenie zostanie przekazana 

do końca miesiąca, za który jest należna. 

W przypadku zaległości w opłacie składki lub jej części przekraczającej 1 miesiąc, Ubezpieczyciel ma prawo zawiesić 

udzielanie ochrony ubezpieczeniowej. 

W przypadku zaległości w opłacie składki lub jej części przekraczającej 1 miesiąc, Ubezpieczyciel wzywa 

Ubezpieczającego do uzupełnienia zaległości, wskazując w wezwaniu co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin do 

zapłaty. 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje wznowiona z zachowaniem ciągłości odpowiedzialności pod warunkiem, 

że uzupełnienie zaległości w przekazywaniu składki nastąpi przed upływem trzeciego miesiąca zaległości. 

5. W przypadku, gdy składka za ubezpieczenie płatna jest w formie przelewu bankowego, za dzień opłacenia składki, 

uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wysokość składki za każdego ubezpieczonego będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia w każdym z 

wariantów ubezpieczenia. 

 

§ 5. Dokumenty potwierdzające realizację zamówienia. 

 

1. Dokumentem potwierdzającym świadczenie usługi opisanej w § 1 będą dokumenty ubezpieczeniowe – polisy - 

wystawione przez Wykonawcę na następujący okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 r.  

2. Wykonawca dostarczy ubezpieczonym na wniosek Zamawiającego/Ubezpieczonego certyfikaty ubezpieczenia. 

3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w 

zamówieniach uzupełniających składek zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz zakresu ochrony w 

zamówieniu podstawowym. 

 

 

§ 6. Postanowienia ogólne. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczeń, 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), 

a także odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016, poz. 380) oraz ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579). 

2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą załatwiane między stronami na drodze 

polubownej, w ostateczności mogą być poddawane do rozstrzygnięcia przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca bez pisemnej zgody i akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności  nie będzie mógł przenieść 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. W szczególności wierzytelność nie będzie mogła 

być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki). Wykonawca 

nie może również zawrzeć umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego z osobą trzecią o wstąpienie w prawa 

wierzyciela (art. 518 KC), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej takie skutki. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być bez uprzedniej zgody Zamawiającego zbyte, 

scedowane lub w jakiejkolwiek formie przeniesione na osoby trzecie 
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§ 7. Obowiązki stron umowy. 

 

1. Zamawiający obowiązany jest do: 

1) opłacenia  składki w ustalonym terminie,  

2) przestrzegania obowiązków określonych w niniejszej umowie, 

3) zebrania od pracowników wypełnionych i podpisanych deklaracji grupowego ubezpieczenia na życie, 

4) sporządzenia wykazu osób przystępujących do grupowego ubezpieczenia na życie z dniem 01.07.2018 roku, 

5) comiesięcznego ewidencjonowania osób przystępujących do ubezpieczenia i występujących z ubezpieczenia. 

2. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczonych, o zakresie i sposobie wykonania obowiązków 

wynikających dla nich z niniejszej umowy.  

3. Wykonawca obowiązany jest do: 

1) zachowania należytej staranności przy zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia, 

2) na żądanie Ubezpieczonego, udzielenia informacji o postanowieniach zawartej umowy w zakresie praw i 

obowiązków Ubezpieczonego, 

3) udostępnienia  Ubezpieczonym informacji i dokumentów, gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia. W/w osoby mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez 

Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzać na swój koszt kserokopii dokumentów i 

potwierdzania ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela,  

4) objęcia ochroną ubezpieczeniową osób, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego i za które została 

zapłacona składka ubezpieczeniowa, 

5) przetwarzanie danych osobowych, otrzymanych w wyniku realizacji umowy ubezpieczenia zgodnie z 

wymogami  ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., 

6) Zamawiającemu, Ubezpieczonemu przysługuje prawo składania skarg i zażaleń do Zarządu Wykonawcy. Skargi 

i zażalenia są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich wpłynięcia do Ubezpieczyciela. 

 

§ 8. Zmiany treści umowy. 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dopuszczalne są w granicach określonych przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Do okoliczności, w których Strony za obopólną zgodą mogą zawrzeć 

aneks do umowy we wskazanym zakresie należą: 

a) zmiana obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków 

umowy, 

b) zmiana w okresie realizacji umowy: stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia – udowodnienie, że wyżej wymienione zmiany mają wpływ na koszty wykonania zamówienia 

spoczywa na wykonawcy, 

c) zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umową, polegające na powstawaniu nowych jednostek, 

przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub 

siedziby, 

d) zmiana podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie,  

e) zmiany korzystne dla Zamawiającego/Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w tym zmniejszenie stawek/ 

składek, 

f) inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłoszenia przetargu. 

 

 

§ 9. Komunikacja stron. 

 

W zakresie bieżącej współpracy w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy: 

 

a) Zamawiającego reprezentować będą: ……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                         (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail) 

 

 

b)  Wykonawcę reprezentować będzie: ………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                         (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail) 
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§ 10. Postanowienia końcowe. 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności muszą zostać sporządzone w formie pisemnej. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a 

jeden Wykonawca. 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – OWU Wykonawcy 

 

 

              WYKONAWCA:  ZAMAWIAJĄCY:  

 

 

 

 

 

………………………………………..……                                                                                         ………………………………………………… 


