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                                         Załącznik Nr 4 do SIWZ  
            

             Umowa  Nr __________/G- PSK/ 18   zawarta  w  Poznaniu  w  dniu ___________2018r.  

po wyborze oferty Wykonawcy  w  postępowaniu o udzielenie  zamówienia  publicznego, prowadzonym w  trybie  
przetargu nieograniczonego na  podstawie  art. 39 ustawy z dnia  29  stycznia  2004 r. - Prawo  zamówień  publicznych  
(Dz. U.  z  2017 poz. 1579), oznaczonym  nr  sprawy  PN – 30/18,  rozstrzygniętym  dnia  ……………..2018r.  

pomiędzy 

Ginekologiczno – Położniczym  Szpitalem  Klinicznym  Uniwersytetu  Medycznego  im. Karola  
Marcinkowskiego  w Poznaniu  ul. Polna  33,  60-535  Poznań  wpisanym  do  Rejestru  Stowarzyszeń,  Innych  
Organizacji Społecznych i  Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki  Zdrowotnej  
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Poznań - Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  VIII  Wydział  Gospodarczy  
Krajowego  Rejestru  Sądowego  Nr  0000002866, REGON  000288840   reprezentowanym  przez : 

1. ________________________________________________________________________________________________ 

zwanym dalej Zamawiającym   

a 

____________________________________________________________________________________________________ działającym  na  podstawie  
wpisu  do _______ REGON ________________________  NIP ________________  reprezentowanym  przez : 

 

1. ________________________________________________________________________________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą 

Za pośrednictwem: 

ATTIS Broker Sp. z o. o. ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa  wpisaną  do  Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Nr KRS 
0000154334,  NIP  952 18 66 994. 
 
                 § 1 

 

1. Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca 
zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników 
oraz członków rodzin pracowników Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ul. Polnej 33 w okresie od dnia  
01 listopada 2018 roku do dnia 31 października 2020 roku. 

 
2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do udzielenia  ochrony ubezpieczeniowej na warunkach  

zawartych w SIWZ oraz  w  złożonej  ofercie  z  dnia …………..2018roku. 
 
3. SIWZ wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralna część umowy. Ogólne warunki  ubezpieczenia wymienione w  

§ 4  niniejszej umowy maja zastosowanie wyłącznie w kwestiach nieuregulowanych treścią SIWZ , ofertą 
Wykonawcy i postanowieniami niniejszej umowy. 

 
 
§ 2 

 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres  24 miesięcy i obowiązuje od dnia  01 listopada 2018 roku do 

dnia  31 października  2020 roku. 
 
2. W okresie trwania umowy ustala się  dwa  dwunastomiesięczne okresy ubezpieczenia tj.: 

2.1 01.11.2018r  - 31.10.2019r.   
2.2   01.11.2019r -  31.10.2020r.  

 
3.   Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia na każdy dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia stosownej 

polisy, nie później niż na   …………. dni przed  rozpoczęciem danego okresu ubezpieczenia. 
 
4.    Treść polisy nie może stać  w sprzeczności  z  treścią  SIWZ  i ofertą  Wykonawcy. 
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§ 3 

 
1. Za  udzieloną  ochronę  ubezpieczeniową w okresie obowiązywania  umowy tj. od dnia 01.11.2018r.  do dnia 

31.10.2020r. Zamawiający zapłaci  łącznie maksymalne wynagrodzenie  z  tytułu ubezpieczenia w  wysokości: 
…………………………zł,  za  liczbę  1290  ubezpieczonych  pracowników.  

2.  Zamawiający zapłaci za udzieloną ochronę ubezpieczeniową  miesięczną  składkę  ubezpieczeniową  w  
wysokości :  ………… zł, za  jednego  ubezpieczonego pracownika. 

3. Składka ubezpieczeniowa rozumiana jest jako rzeczywista wartość składki należnej Wykonawcy, stanowiąca 
iloczyn liczby ubezpieczonych osób w okresie miesięcznym i wysokości składki za jedną osobę, którą 
Zamawiający przekazuje na rachunek Wykonawcy. 

4. Zamawiający będzie potrącał tę kwotę z wynagrodzenia ubezpieczanych pracowników. Z wynagrodzenia 
pracownika będzie także potrącana składka za ubezpieczenie zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodzin.  

5. Składka za ubezpieczenie grupowe na życie jest stała w trakcie  obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej w 
okresie realizacji umowy zgodnie z warunkami SIWZ  i  nie podlega waloryzacji. 

6. Składka będąca iloczynem liczby osób ubezpieczonych i składki  za jednego ubezpieczonego  będzie  płatna co 
miesiąc w terminie do 15 dnia  danego miesiąca na konto Wykonawcy  o numerze :  ………………………………………….. 

7. Za dzień zapłaty składki przyjmuje się datę uznania wpłaty na rachunku bankowym wskazanym przez 
Wykonawcę. 

8. Nieopłacenie przez Zamawiającego składki w całości lub w części w terminie nie powoduje ustania 
odpowiedzialności Wykonawcy, a jedynie jej zawieszenie. Wykonawca w takim przypadku wzywa 
Zamawiającego do uzupełnienia zaległości wskazując co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki. 
Po uregulowaniu zaległej składki ochrona zostaje wznowiona i ubezpieczyciel wypłaca świadczenia za okres 
zawieszenia.  

9. Termin zapłaty wskazany przez  Wykonawcę nie może być krótszy niż  7 dni.  

 

§  4 
 

1.   W sprawach nie uregulowanych w specyfikacji, ofercie wykonawcy  i  w niniejszej  umowie  zastosowanie mają  
odpowiednie postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia tj. 

 
1) …………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
oraz przepisy ustawy z dnia  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 
oraz z 2016r. poz. 831, poz. 996 i poz. 1020), przepisy  ustawy z dnia  11 września 2015r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1844 ze zm.) oraz  przepisy kodeksu cywilnego. 

 
2.   Jakiekolwiek zmiany ogólnych  warunków ubezpieczenia dokonane przez Wykonawcę po terminie zawarcia 

niniejszej umowy nie będą miały zastosowania  do  umowy. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca  będzie wykonywał usługę   o której mowa w   §  1 pkt.1  niniejszej  umowy  z   zachowaniem zasad 

należytej staranności. 
 
2.    Wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca nie mogą być 

zbyte na rzecz osób trzecich bez   zgody obu stron. 
 

§ 6 
 
1.   W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca  może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  może  nastąpić  jednostronnie  w  każdej  chwili;  w  
szczególności,  w  przypadkach : 
a. w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionej przyczyny oraz nie 

kontynuuje tej realizacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 
b. w przypadku utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej 

w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy. 
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3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w przypadkach określonych w ust. 2 lit. a  jest równoznaczne z jej 

rozwiązaniem z winy Wykonawcy. 

 

                §  7 

1.  Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy samodzielnie/ za pomocą  następującego podwykonawcy:   
……………………………………………………………………………………….. . 

2. W przypadku powierzenia  w okresie realizacji umowy części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić  Zamawiającego  pisemnie  o zaistniałej  okoliczności wprowadzenia 
Podwykonawcy.  

 
                §  8  
 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące w zakresie           
wystawiania umów ubezpieczenia oraz rozliczania płatności. 

 
2.   W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1  czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  w.w  wymogów  i dokonywania ich 

oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w.w  wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

3.    W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu  terminie  
wykonawca przedłoży zamawiającemu  wskazane poniżej dowody  w celu potwierdzenia  spełniania wymogu 
zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1  
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a)   oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie  zamawiającego  . Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności : dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem  
rodzaju umowy  o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu wykonawcy; 

b)   poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię umowy o pracę osoby 
wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy  w.w oświadczenie wykonawcy. 
Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 
Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 
 

4.   Z tytułu  niespełnienia  przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej   
wskazane w punkcie 1  czynności  zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty  przez 
wykonawcę kary umownej w wysokości aktualnie, każdocześnie  obowiązującego, najniższego wynagrodzenia   za 
pracę wynikającego z właściwych przepisów prawa. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia  przez 
wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  traktowane będzie  jako niespełnienie przez 
wykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w punkcie 1  
czynności. 
 

5.   W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 

§ 9 
 
1. Z uwzględnieniem zapisu art. 142 ust. 5 w zw. z art. 144 ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów: 
 
1.1 aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze 
zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian, 

 
1.2 aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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 1.3 aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne 

                 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 1.1 jest potwierdzenie powstania okoliczności w 
formie opisowej i ich właściwe umotywowanie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania  wpływu  
zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia czy zmiany składek na 
ubezpieczenie na zwiększenie kosztów realizacji umowy będących podstawą do zwaloryzowania wynagrodzenia 
umownego w drodze aneksu do umowy. 

 
3.   Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu, 

pod rygorem nieważności takiej zmiany i warunkiem zaakceptowania takiej zmiany przez obie strony umowy. 
 
4.  Zmiana postanowień niniejszej umowy  w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi 

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 
 
5.   Niedopuszczalne jest żądanie przez strony umowy zmiany istotnych postanowień umowy, jeśli żądanie zmiany 

stanowiłoby naruszenie przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 
 

§  10 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy i współdziałania w zakresie rozwiązywania sytuacji spornych 
w okresie wykonywania umowy. 

2. Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji umowy oraz upoważnioną  do  
sprawowania  bezpośredniego  nadzoru  nad  jej realizacją  jest; 

 
a.  ………………………………………………… tel. …………………………e-mail ……………………………….. 
 
b. …………………………………………………. tel. …………………………e-mail ………………………………. 
 

3. Osobą reprezentującą Wykonawcę  w kontaktach w zakresie  realizacji  umowy  jest; 

 a. ………………………………………………………  tel. ……………………………………………………………… 

 

§ 11 

1.  Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do  
zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących: 

         1.1.  informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia    
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, nr 153, poz. 1503 z późn. zm.); 

         1.2.   informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego. 

§ 12 

1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 966) o ochronie 
danych osobowych. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa 
w ust. 1, Zamawiający realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w w/w. ustawie. 

3. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają 
wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakimi 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. z 
2004 Nr 100, poz. 1024) - jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych. 

4. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji niniejszej 
umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia Administratora Danych Osobowych 
o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji 
niniejszej umowy. 

6. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych umożliwia Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych.. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku 
stwierdzenia narażenia lub naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych 
osobowych. 
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8. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, Wykonawca  zobowiązany jest do zwrotu 

powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych drugiej stronie oraz usunięcia w rozumieniu art. 7 ustawy 
wszelkich kopii tych danych, będących w jego posiadaniu, nie później niż w terminie 21 dni od dnia rozwiązania 
lub wygaśnięcia niniejszej umowy. Obowiązek powstaje w przypadku pisemnego powierzenia wykonawcy danych 
osobowych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do zawarcia w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego umowy o powierzeniu danych osobowych, który stanowi załącznik do niniejszej umowy i jest jej 
integralną częścią. 

 

§ 13 
 

1.  Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które uniemożliwią 
należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany adresu do doręczeń, numerów 
telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga 
zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. W przypadku 
zmian dotyczących numeru konta bankowego zamawiający wymaga powiadomienia złożonego zamawiającemu w 
formie pisemnej, podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentacji wykonawcy.  Zmiana powyższych 
danych, w przypadku braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków 
dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana  za  
skutecznie doręczoną.            

§ 14 

1. Strony  zobowiązują  się  dołożyć  starań  w  celu  polubownego  załatwiania  wszelkich  sporów  mogących  
wyniknąć  w  trakcie  realizacji  umowy. 

2. Spory wynikające z realizacji udzielonej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej będą rozstrzygane według 
zasad przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 11.09. 2015r. o działalności  ubezpieczeniowej. 

3. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  będą  miały  właściwe  przepisy  prawa  
polskiego,  w  szczególności przepisy  Kodeksu  Cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  
zamówień  publicznych  ( tj.  Dz. U z 2017r. poz. 1579).  

4. Umowę  sporządzono  w  czterech jednobrzmiących  egzemplarzach  na  prawach  oryginału;  trzy dla  
Zamawiającego,  jeden  dla  Wykonawcy.   

 

              Zamawiający :                             Wykonawca : 

 
 


